
MORMONS BOK

M
O

R
M

O
N

S BO
K

Elevhåndbok 
Religion 121–122 Elevhåndbok 

Religion 121–122



Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
Salt Lake City, Utah

MORMONS BOK 
– ELEVHÅNDBOK

RELIGION 121–122



Illustrasjoner på omslaget
Kristus i landet Overflod, av Simon Dewey © 2003 IRI

Vi setter pris på kommentarer og rettelser.  
Send dem, inkludert feil, til

Seminaries and Institutes of Religion Curriculum 
50 East North Temple Street 

Salt Lake City, UT 84150-0008 USA 
E-post: ces-manuals@ ldschurch .org

Oppgi fullt navn, adresse, menighet og stav.  
Husk å oppgi bokens tittel. Skriv så dine kommentarer.

© 2009 ved Intellectual Reserve, Inc. 
Med enerett 

Printed in the United States of America

Engelsk original godkjent: 1/07 
Godkjent for oversettelse: 1/07 

Oversettelse av Book of Mormon Student Manual 
Norwegian 
32506 170



37 Helaman 10–12 ..............................................266

38 Helaman 13–16 ..............................................273

39 3 Nephi 1–7 .....................................................280

40 3 Nephi 8–11...................................................287

41 3 Nephi 12–14 .................................................294

42 3 Nephi 15–17 .................................................304

43 3 Nephi 18–19 ................................................309

44 3 Nephi 20–22 ................................................315

45 3 Nephi 23–26 ................................................322

46 3 Nephi 27–30 .................................................328

47 4 Nephi ...........................................................332

48 Mormon 1–6 ...................................................339

49 Mormon 7–9 ...................................................345

50 Ether 1–5 .........................................................352

51 Ether 6–10 ......................................................359

52 Ether 11–15 .....................................................365

53 Moroni 1–6 .....................................................371

54 Moroni 7 .........................................................377

55 Moroni 8–9 .....................................................384

56 Moroni 10 .......................................................390

Tillegg

Platene og opptegnelsene Mormons  
bok ble oversatt fra ................................................... 396

Nephittiske opptegnelsesførere ................................ 397

Vitnene om platene Mormons bok  
ble oversatt fra ........................................................... 398

En rute som kan ha blitt fulgt av Lehis familie ........ 399

Sidetall i Mormons bok og tidsperioder ................... 400

Judas stav og Josefs stav ............................................ 401

Tilbakeblikk fra Omni til og med Mosiah ................ 402

Syklusen med rettferdighet og ugudelighet ............. 403

Oversikt over Israels adspredelse ............................. 404

Israels innsamling ...................................................... 405

Emneoversikt ......................................................... 406

Kapittel

Innledning ................................................................. 1

1 Sluttstenen i vår religion .................................... 3

2 1 Nephi 1–5 .......................................................11

3 1 Nephi 6–11 ....................................................18

4 1 Nephi 12–15 ...................................................25

5 1 Nephi 16–18 ..................................................32

6 1 Nephi 19–22 ..................................................39

7 2 Nephi 1–3 .......................................................46

8 2 Nephi 4–8 ......................................................55

9 2 Nephi 9–10 ....................................................62

10 2 Nephi 11–16 ...................................................69

11 2 Nephi 17–24 ...................................................78

12 2 Nephi 25–27 ..................................................88

13 2 Nephi 28–30 ..................................................97

14 2 Nephi 31–33 .................................................103

15 Jakobs bok 1–4 ................................................109

16 Jakobs bok 5–7 ................................................118

17 Enos – Mormons ord .......................................126

18 Mosiah 1–3 .....................................................132

19 Mosiah 4–8 .....................................................138

20 Mosiah 9–17 ...................................................144

21 Mosiah 18–24 .................................................150

22 Mosiah 25–29 .................................................158

23 Alma 1–4 ........................................................165

24 Alma 5–7 ........................................................173

25 Alma 8–12 ......................................................179

26 Alma 13–16 ....................................................185

27 Alma 17–22 ....................................................192

28 Alma 23–29 ....................................................199

29 Alma 30–31 ....................................................207

30 Alma 32–35 ....................................................216

31 Alma 36–39 ....................................................225

32 Alma 40–42 ....................................................235

33 Alma 43–51 ....................................................241

34 Alma 52–63 ....................................................249

35 Helaman 1–4 ..................................................255

36 Helaman 5–9 ..................................................260

Innhold

III





1

Innledning

Mormons bok vitner om Jesus Kristus og lærer oss 
hvordan vi kan bli hans disipler. Profeten Joseph Smith 
(1805–44) hevdet at “et menneske ville komme nær-
mere Gud ved å følge dens forskrifter enn ved å følge 
noen annen bok” (History of the Church, 4:461; Innled-
ningen til Mormons bok). Hvis du studerer Mormons 
bok med en bønn i hjertet, vitner Den hellige ånd stadig 
i ditt hjerte og sinn om Frelserens guddommelige rolle 
som menneskehetens Forløser.

Mormons bok øver en mektig innflytelse på dem som 
mottar den og grunner på dens budskap. Eldste Par-
ley P. Pratt (1807–57), som tidlig i gjenopprettelsen 
konverterte til Kirken og til slutt ble medlem av De tolv 
apostlers quorum, fortalte følgende om første gang han 
leste Mormons bok:

“Jeg åpnet den ivrig og 
leste tittelsiden. Deretter 
leste jeg flere vitners 
vitnesbyrd om hvordan 
boken var blitt funnet og 
oversatt. Deretter begynte 
jeg å lese fra begynnelsen. 
Jeg leste hele dagen. Det 
var en byrde å spise, jeg 
hadde ikke lyst på mat. Det 

var en byrde å sove da natten kom, for jeg foretrakk å 
lese fremfor å sove.

Mens jeg leste, var Herrens ånd over meg, og jeg visste 
og forsto at boken var sann” (Autobiography of Parley P. 
Pratt, red. Parley P. Pratt jr. [1938], 37).

Profeter i vår tid har gjentatte ganger understreket 
behovet for at siste-dagers-hellige leser Mormons bok 
om og om igjen. President Gordon B. Hinckley (1910–
2008) erklærte: “Jeg lover dere at dersom hver enkelt vil 
[lese Mormons bok], uansett hvor mange ganger dere 
tidligere kan ha lest Mormons bok, vil en større grad 
av Herrens ånd få innpass i deres liv og i deres hjem, 
og også en fornyet beslutning om å vandre i lydig-
het til hans bud og et sterkere vitnesbyrd om at Guds 
Sønn virkelig lever” (“Et levende og sant vitnesbyrd”, 
 Liahona, aug. 2005, 4).

President Boyd K. Packer, president for De tolv apost-
lers quorum, fortalte hvordan han fant ut at det å stu-
dere Mormons bok fører til personlig åpenbaring:

“Jeg oppdaget at [Mormons bok] var tydelig og 
dyrebar …

Jeg lærte at hvem som helst, hvor som helst, kunne lese 
i Mormons bok og motta inspirasjon.

Noe innsikt kom etter å ha  
lest for annen, til og med 
for tredje gang, og syntes å 
ha ‘anvendelse’ for det jeg 
sto overfor i hverdagen” (i 
Conference Report, april 
2005, 6; eller Liahona, mai 
2005, 7).

Inspirasjon vil komme, slik president Packer vitnet om, 
hvis du leser i Mormons bok regelmessig.

Formålet med denne håndboken
Denne elevhåndboken supplerer ditt studium av 
Mormons bok, og skulle ikke erstatte det. Håndboken 
inneholder en samling profetiske forklaringer og inspi-
rerte råd som kan hjelpe deg når du prøver å “anvende 
alle Skriftene” på deg selv (1 Nephi 19:23   ). Gjør en 
vurdering av dine lærevaner, og finn ut hvordan hånd-
boken best kan komplettere ditt studium av Mormons 
bok. Noen studiealternativer kan være (1) å slå opp i 
håndboken mens du leser, (2) å lese i håndboken etter 
at du har lest flere kapitler i Mormons bok eller (3) å 
gjennomgå håndboken før du leser skriftstedene for å 
styrke din forståelse av de aktuelle kapitlene.

Hvordan denne håndboken er 
organisert
Elevhåndboken inneholder 56 kapitler som dekker hele 
Mormons bok. Hvert kapittel har fem deler: Innledning, 
kommentar, studiespørsmål (i uthevede tekstbokser), 
punkter å grunne på og forslag til oppgaver.

Innledning
En kort innledning i begynnelsen av hvert kapittel setter 
historien i sammenheng og peker på temaer, læreset-
ninger og prinsipper som finnes i skriftbolken.

Kommentarer
Kommentardelen tydeliggjør læresetninger og prinsip-
per som finnes i skriftbolken. En grundig gjennomles-
ning av kommentaren hjelper deg å finne frem til og 
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analysere de inspirerte budskapene fra profetene i Mor-
mons bok. Du vil se hvordan profeter i vår tid anvender 
sannhetene i Skriftene på våre omstendigheter og de 
rådende samfunnsforhold.

Kommentaren siterer også ofte fra korrelerte kirkepubli-
kasjoner som Tro mot pakten: En oppslagsbok i evange-
liet (2004), Til styrke for ungdom: Hvordan oppfylle vår 
plikt overfor Gud (2001), Veiledning til Skriftene (tilgjen-
gelig på Internett på www .scriptures .lds .org), Topical 
Guide og Bible Dictionary.

Studiespørsmål
Gjennom hele kommentardelen vil du finne studie-
spørsmål i skyggelagte bokser som den du ser neden-
for. Disse spørsmålene vil hjelpe deg med å granske og 
forstå bestemte vers.

Mosiah 18:21–29.
Hva lærte Alma sitt folk at de måtte gjøre for å  

“vandre rettskaffent for Gud”? (vers 29).

Punkter å grunne på
Punkter å grunne på vil hjelpe deg å reflektere dypt 
over visse punkter i det du har lest. Eldste Russell M. 
Nelson i De tolv apostlers quorum hevdet at det å 
grunne på Skriftene vil gi verdifulle resultater: “Når du 
grunner på og ber angående læresetninger og prinsip-
per, vil Den hellige ånd tale til ditt sinn og hjerte. Fra 
hendelser som omtales i Skriftene, vil det komme ny 

innsikt, og prinsipper som er relevante for din situasjon, 
vil falle som dugg på din sjel” (i Conference Report, 
okt. 2000, 19; eller Liahona, jan. 2001, 19). Det kan 
være nyttig å ha en skriftlesningsdagbok eller en egen 
notatblokk til å skrive ned svarene på noen av disse 
spørsmålene, samt inntrykk du får mens du leser.

Forslag til oppgaver
I slutten av hvert kapittel gis flere oppgaver som opp-
muntrer til personlig anvendelse av sannheter du finner 
i Skriftene. Noen av disse oppgavene kan bli innlemmet 
i leksjonen av læreren dersom du er innskrevet i Insti-
tutt. Vær oppmerksom på at disse oppgavene er forslag, 
og skulle tilpasses dine egne behov og den veiledning 
du mottar fra Den hellige ånd.

Informasjon til 
funksjonshemmede
Alternative formater av denne elevhåndboken finnes på 
www .ldsces .org. Hvis det er vanskelig for deg å bruke 
denne håndboken på grunn av en funksjonshemning, 
må du kontakte din lærer, som kan hjelpe deg å få 
tilgang til andre ressurser.

Kjenn Skriftene
I denne håndboken finner du et kjenn Skriftene-
ikon    , som angir Kjenn Skriftene-skriftsteder. Når de 
deltar i Seminar, blir elevene bedt om å gjøre seg kjent 
med 100 doktrinært viktige skriftsteder. Hver gang et 
av disse 100 skriftstedene er nevnt, vil     symbolet 
angi det.
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Sluttstenen i vår religion

Kapittel 1

Innledning
Profeten Joseph Smith  
(1805–44) sa: “Jeg fortalte 
brødrene at Mormons bok 
var den mest korrekte av 
alle jordens bøker, sluttste-
nen i vår religion, og at et 
menneske ville komme 
nærmere Gud ved å følge 
dens forskrifter enn ved å 
følge noen annen bok” 
(History of the Church, 
4:461; Innledningen til 
Mormons bok).

Eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum 
skrev at Mormons bok “skulle anses som den mest 
bemerkelsesverdige og viktigste religiøse tekst som 
har kommet frem siden Det nye testamente ble samlet 
for nesten 2000 år siden. Ettersom den gjenga klare og 
meget verdifulle bibelske sannheter som hadde gått 
tapt, samtidig som den tilføyde en rekke nye sannhe-
ter om Jesus Kristus og banet vei for den fullstendige 
gjengivelse av hans evangelium og triumferende tilba-
kekomst i tusenårsriket, kan Mormons bok regnes som 
den mest bemerkelsesverdige og viktigste religiøse tekst 
som noensinne er gitt til verden” (Christ and the New 
Covenant [1997], 9–10).

Nå som du skal studere Mormons bok, skulle du se 
etter de store sannheter den inneholder. Helt konkret 
vitner Mormons bok om Jesu Kristi guddommelighet og 
at hans forsoning er en realitet. Mormons bok bekrefter 
dessuten Guds pakt med Israels hus og viser behovet 
for å inngå og holde hellige pakter. Ved ydmykt å stu-
dere denne boken med hellig skrift vil du få et dypere 
og sterkere vitnesbyrd om Jesu Kristi evangelium og 
dets gjengivelse til jorden i de siste dager.

Kommentarer
Tittelsiden
•	 Tittelsiden	til	Mormons	bok	begynner	slik:	“Mormons	
bok, en beretning skrevet ved Mormons hånd på plater 
tatt fra Nephis plater.” Så følger to avsnitt som trolig ble 
skrevet av en profet i Mormons bok, Moroni, Mormons 
sønn. Profeten Joseph Smith forklarte at “tittelsiden i 

Mormons bok er en ordrett oversettelse tatt fra det aller 
siste blad på venstre side av den samling eller bok av 
plater som inneholdt den opptegnelse som er blitt over-
satt, og hvor skrivemåten generelt er slik den vanligvis 
er på hebraisk [det vil si fra høyre mot venstre]. Denne 
tittelsiden er på ingen måte komponert i nyere tid 
hverken av meg eller noe annet menneske som har levd 
eller lever i denne generasjon” (History of the Church, 
1:71).

For å komme frem når tiden var inne
•	 Første	avsnitt	av	tittelsiden	til	Mormons	bok	erklærer	
at den hellige opptegnelsen vil komme frem når tiden 
er inne. President Ezra Taft Benson (1899–1994) vitnet 
om at tidspunktet for Mormons boks fremkomst viser 
dens betydning for evangeliets gjengivelse:

“Et … mektig vitnesbyrd om Mormons bok er at det er 
bemerkelsesverdig hvor Herren plasserte dens frem-
komst på gjenopprettelsens tidstabell. Det eneste som 
kom foran den, var det første syn. I denne strålende til-
kjennegivelse fikk profeten Joseph Smith vite sannheten 
om hvordan Gud egentlig er, og at Gud hadde et verk 
som han skulle utføre. Frembringelsen av Mormons bok 
var det neste som skulle skje.

Tenk over hva dette innebærer. Mormons bok kom 
frem før prestedømmet ble gjengitt. Den ble utgitt bare 
noen dager før Kirken ble organisert. De hellige fikk 
Mormons bok å lese før de fikk åpenbaringene som for-
klarte så store læresetninger som de tre herlighetsgra-
der, celestialt ekteskap eller arbeidet for de døde. Den 
kom før prestedømsquorumer og Kirkens organisasjon. 
Forteller ikke dette oss noe om hvordan Herren ser på 
dette hellige verk?” (i Conference Report, okt. 1986, 3; 
eller Lys over Norge, jan. 1987, 3).

•	 Eldste	L. Tom	Perry	i	De	tolv	apostlers	quorum	
forklarte at Mormons bok ble skrevet for vår tid: “De 
viktigste forfatterne i Mormons bok forsto fullt ut at 
deres skrifter hovedsakelig var rettet mot fremtidige 
generasjoner, ikke deres egen generasjon. Moroni skrev 
til vår generasjon: ‘Jeg taler til dere som om dere var 
tilstede’ (Mormon 8:35)” (i Conference Report, okt. 
2005, 5; eller Liahona, nov. 2005, 6–7).

•	 President	Ezra	Taft	Benson	sa	følgende	om	vårt	
behov for å anvende Mormons bok i vårt eget liv: 
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“Hvis de så vår tid og valgte ut det som ville være 
av størst verdi for oss, er da ikke det måten vi skulle 
studere Mormons bok på? Vi skulle stadig spørre oss 
selv: ‘Hvorfor inspirerte Herren Mormon (eller Moroni 
eller Alma) til å ta dette med i opptegnelsen? Hva kan 
jeg lære av dette som kan hjelpe meg i denne tid og 
epoke?’” (i Conference Report, okt. 1986, 5; eller Lys 
over Norge, jan. 1987, 3).

Eldste Perry foreslo også en viktig fremgangsmåte  
når vi leser Mormons bok: “Hver gang vi leser boken 
skulle vi spørre oss selv: ‘Hvorfor valgte forfatterne å  
ha med akkurat disse historiene eller begivenhetene  
i opptegnelsen? Hvilken verdi har de for oss i dag?’”  
(i Conference Report, okt. 2005, 5; eller Liahona,  
nov. 2005, 8).

Oversatt ved Guds gave
•	 Gullplatene	inneholdt	et	løfte	om	at	de	ville	bli	
oversatt “ved Guds gave og kraft” (tittelsiden til Mor-
mons bok). Eldste Russell M. Nelson i De tolv apostlers 
quorum har gitt oss bemerkelsesverdig informasjon om 
oversettingen av Mormons bok:

“Vi kjenner fremdeles ikke alle detaljene rundt denne 
mirakuløse oversettelsesmetoden. Vi har imidlertid 
noen få verdifulle innblikk …

Emma Smith, som var en av Josephs første skrivere, 
fortalte følgende i 1856:

‘Da min mann oversatte Mormons bok, skrev jeg ned 
en del av den. Han dikterte hver setning ord for ord, og 
når han kom til egennavn som han ikke kunne uttale, 
eller lange ord, stavet han dem, og mens jeg skrev dem, 
hvis jeg gjorde en stavefeil, stoppet han meg og rettet 
på stavingen min, selv om det var umulig for ham å 
se hvordan jeg skrev dem underveis. Selv ordet Sarah 
kunne han ikke uttale til å begynne med, men måtte 
stave det, og jeg uttalte det for ham.

Når han stoppet av noen som helst grunn og så senere 
tok fatt på arbeidet igjen, begynte han der han slapp 
uten å nøle, og en gang mens han oversatte, stoppet 
han plutselig opp, blek som et laken, og sa: “Emma, var 
det en mur rundt Jerusalem?” Da jeg svarte “Ja”, svarte 
han “Å! [Det visste jeg ikke]. Jeg var redd jeg hadde blitt 
villedet.” Han hadde så begrensede historiekunnskaper 
på den tiden at han ikke engang visste at det var en 

mur rundt Jerusalem.” (Edmund C. Briggs: “A Visit 
to Nauvoo in 1856”, Journal of History, jan. 1916, s. 
454) …

Selv om profeten utviklet sine ferdigheter i årenes løp, 
erkjente Emma at Joseph bare hadde helt elementære 
lese- og skriveferdigheter da han oversatte gullplatene:

‘Joseph Smith … kunne hverken skrive eller diktere 
et sammenhengende brev med velvalgte ord, og langt 
mindre diktere en bok som Mormons bok. Og selv om 
jeg deltok aktivt i det som foregikk, er det forunderlig 
for meg, “underlig og forunderlig” – i like stor grad som 
for alle andre.’ (Ibid) (“A Treasured Testament”, Ensign, 
juli 1993, 62–63).

Mormons bok bekrefter Guds pakt med Israel
•	 I	tillegg	til	å	vitne	om	Jesus	Kristus,	viser	Mormons	
bok at Gud husker sin pakt med Israels hus. Veiledning 
til Skriftene beskriver Israels hus, dets adspredelse og 
dets innsamling:

“Herren ga navnet Israel til Jakob i Det gamle testa-
mente, han var sønn av Isak og Abrahams sønnesønn 
(1 Mos 32:28; 35:10). Navnet Israel kan henvise til 
Jakob selv, hans etterkommere eller det rike som disse 
etterkommerne en gang var i besittelse av i gammeltes-
tamentlig tid …

Israels tolv stammer: Abrahams sønnesønn Jakob, hvis 
navn ble forandret til Israel, hadde tolv sønner. Deres 
etterkommere er blitt kjent som Israels tolv stammer 
eller Israels barn …

Israels adspredelse: Herren adspredte og plaget Israels 
tolv stammer på grunn av deres urettferdighet og opp-
rør. Men Herren brukte også denne adspredelsen av sitt 
utvalgte folk blant verdens nasjoner til å velsigne disse 
nasjonene …

Israels innsamling: Israels hus skal bli samlet i de siste 
dager før Kristi komme (10. trosartikkel). Herren samler 
sitt folk, Israel, når de godtar ham og holder hans bud” 
(Veiledning til Skriftene, “Israel”).

•	 Jesu	Kristi	Kirke	av	Siste	Dagers	Helliges	medlemmer	
er den delen av Israels hus som har blitt innsamlet til 
kunnskapen om sine forfedre og Herrens pakter. Her-
ren har erklært: “For dere er Israels barn og Abrahams 
ætt” (L&p 103:17).

Kapittel 1
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•	 Eldste	Bruce R.	McConkie	(1915–85)	i	De	tolv	apost-
lers quorum skrev følgende om Mormons boks rolle 
i Israels innsamling i de siste dager: “Når det gjelder 
Israels innsamling, er Mormons bok den viktigste boken 
som noensinne har blitt eller vil bli skrevet. Det er 
denne boken som samler Israel og åpenbarer, klart og 
fullkomment, læren om innsamlingen av det utvalgte 
folk. Det er denne boken, gitt av Gud, som beviser at 
dette store siste-dagers-verk er sant og guddommelig. 
Den inneholder fylden av det evige evangelium og 
bringer med seg beviset for sin egen guddommelighet. 
Enhver som virkelig er omvendt, vet ved Den hellige 
ånds åpenbaringer til sin egen ånd at Mormons bok er 
Herrens sinn, vilje og røst til verden i dag. Det er Mor-
mons bok som får folk til å tro på evangeliet og slutte 
seg til Kirken, og slik vi hittil har sett, er Mormons bok 
den kraft som tilveiebringer Israels innsamling. Dersom 
Mormons bok ikke fantes, ville innsamlingen av Her-
rens folk i de siste dager, rent praktisk, stoppe helt opp. 
Israels tapte får hører sin Hyrdes røst slik den finnes i 
denne boken, og når de gir akt på denne røsten, kom-
mer de inn den sanne fårekveen. Det er ikke mulig å 
overdrive betydningen av denne boken med nephittiske 
skrifter for menneskenes frelse i de siste dager” (A New 
Witness for the Articles of Faith [1985], 554).

Overbevise jøde og hedning om at  
“Jesus er Kristus”
•	 Ifølge	tittelsiden	er	hensikten	med	Mormons	bok	“å	
overbevise jøde og hedning om at Jesus er Kristus, den 
evige Gud, som åpenbarer seg for alle nasjoner”. Under-
tittelen til Mormons bok, Et annet testamente om Jesus 
Kristus, understreker dens fremste hensikt. President 
Boyd K. Packer, president for De tolv apostlers quorum, 
forklarte undertittelens betydning:

“Brødrene har nylig bestemt at Mormons bok fra nå av 
skal bære tittelen ‘Mormons bok’, med undertittelen ‘Et 
annet testamente om Jesus Kristus.’

Judas stav eller opptegnelse – Det gamle og Det nye 
testamente – og Efraims stav eller opptegnelse – Mor-
mons bok, som er et annet testamente om Jesus Kristus 
– er nå flettet sammen på en slik måte at når dere stu-
derer den ene, blir dere trukket til den andre. Når dere 
henter lærdom fra den ene, blir dere opplyst av den 
andre. De er i sannhet ett i våre hender. Esekiels profeti 

er nå oppfylt” (i Conference Report, okt. 1982, 75; eller 
Ensign, nov. 1982, 53).

•	 President	Ezra	Taft	Benson	forklarte	betydningen	
av ordet testamente: ‘Husker vi den nye pakt, endog 
Mormons bok?’ [se L&p 84:57]. I Bibelen har vi Det 
gamle og Det nye testamente. Ordet testamente er den 
engelske (og norske) oversettelse av et gresk ord som 
også kan oversettes med pakt. Var det dette Herren 
mente da han kalte Mormons bok den ‘nye pakt’? Den 
er i sannhet et nytt testamente eller vitne om Jesus. 
Dette er en av grunnene til at vi nylig har føyet ordene 
‘Et annet testamente om Jesus Kristus’ til tittelen på 
Mormons bok” (i Conference Report, okt. 1986, 4; eller 
Lys over Norge, jan. 1987, 3).

•	 Eldste	Russell M.	Nelson	i	De	tolv	apostlers	quorum	
har sagt: “Når du leser Mormons bok, bør du konsentrere 
deg om hovedpersonen i boken fra første til siste kapittel 
– Herren Jesus Kristus, den levende Guds Sønn” (i Confe-
rence Report, okt. 1999, 87; eller Liahona, jan. 2000, 82).

Eldste Jeffrey R. Holland ga ytterligere forklaring:

“[Herren] har tilbudt oss en siste pakt, gitt oss et siste 
testamente, som et ledd i sitt siste initiativ overfor falne 
mennesker. Han har tilbudt oss et siste skriftlig vitnesbyrd 
om sin kjærlighet og sin barmhjertighet som frembys oss 
for siste gang… Dette testamente og kulminerende vit-
nesbyrd, denne ‘nye pakt’ som tilbys menneskenes barn 
en siste gang, er Mormons boks budskap.

Ingen opptegnelse sier mer 
om Guds løfte til dem som 
lever i de siste dager. Disse 
løftene fokuserer på hans 
enbårne Sønn, på Den Hel-
lige Messias’ fortjeneste, 
barmhjertighet og nåde … 
[han] skal gå i forbønn for 
alle menneskenes barn, og 
de som tror på ham, skal 
bli frelst” [2 Nephi 2:8–9].

Det er Guds barns oppgave 
i disse siste dager av verdens historie å gå fremad ‘ved 
urokkelig tro på ham og ved å stole fullt og fast på hans 
fortjeneste, han som er mektig til å frelse’, å ‘streve frem-
over med standhaftighet i Kristus og ha et fullkomment, 
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klart håp og kjærlighet til Gud og alle mennesker … 
[nyte] Kristi ord og [holde] ut til enden. Dette er veien, 
og det finnes ingen annen vei eller noe annet navn gitt 
under himmelen ved hvilket mennesket kan bli frelst i 
Guds rike’ [2 Nephi 31:19–21].

Ingen annen bok hjelper oss med dette i like stor grad. 
Ingen annen bok har noensinne blitt guddommelig 
frembragt og beskyttet kun i denne hensikt. Ingen 
annen bok er noensinne skrevet med like klart henblikk 
på den fremtidige evangelieutdeling denne opptegnel-
sen til slutt skulle komme frem i …

“… Gjennom sitt budskap om tro på Kristus, håp i Kris-
tus og kjærlighet i Kristus, er Mormons bok Guds ‘nye 
pakt’ til sine barn – for siste gang” (Christ and the New 
Covenant, 8–10).

Tittelsiden til Mormons bok
Hvilke fakta som finnes på tittelsiden, 
 vitner om bokens mirakuløse natur?

Hvordan Mormons bok er sluttstenen
•	 Profeten	Joseph	Smith	sa	at	Mormons	bok	er	“slutt-
stenen i vår religion” (History of the Church, 4:461; inn-
ledningen til Mormons bok). President Ezra Taft Benson 
forklarte sluttstenens rolle på følgende måte:

“En sluttsten er midtstenen  
i en bue. Den holder alle 
de andre stenene på plass, 
og hvis den fjernes, faller 
buen sammen.

Mormons bok er sluttste-
nen i vår religion på tre måter. Den er sluttstenen i vårt 
vitnesbyrd om Kristus. Den er sluttstenen i vår lære. 
Den er vitnesbyrdets sluttsten” (i Conference Report, 
okt. 1986, 4; eller Lys over Norge, jan. 1987, 3).

•	 President	James E.	Faust	(1920–2007)	i	Det	første	
presidentskap gikk nærmere inn på Mormons bok som 
vår doktrinære sluttsten:

“Mormons bok er en sluttsten fordi den fremsetter 
og binder sammen evige prinsipper og forskrifter, og 

fullstendiggjør frelsens grunnleggende læresetninger. 
Den er kronjuvelen i våre hellige skrifters diadem.

Den er også en sluttsten av 
andre grunner. I Moronis 
løfte … – nemlig at Gud vil 
åpenbare sannheten av 
Mormons bok til ethvert 
oppriktig søkende menne-
ske som har tro på Kristus 
– har vi et viktig ledd i en 
selvlukkende kjede.

Et bekreftende vitnesbyrd om Mormons bok overbevi-
ser om at ‘Jesus er Kristus, den evige Gud’ og bekrefter 
også åndelig Joseph Smiths guddommelige kall og 
at han virkelig så Faderen og Sønnen. Med dette fast 
forankret følger det logisk at man også kan motta 
forsikring om at Lære og pakter og Den kostelige perle 
virkelig går hånd i hånd med Bibelen og Mormons bok.

Alt dette bekrefter gjengivelsen av Jesu Kristi evan-
gelium og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges 
guddommelige misjon, ledet av en levende profet som 
mottar kontinuerlig åpenbaring. Fra disse grunnleg-
gende sannheter kan det utvikles en forståelse av andre 
frelsende prinsipper som finnes i evangeliets fylde” 
(“Sluttstenen i vår religion” Liahona, jan. 2004 3–4).

“Nærmere Gud ved å følge dens forskrifter”
•	 Søndag	28.	november	1841	tilbragte	profeten	Joseph	
Smith dagen i rådsmøte med De tolv apostler hjemme 
hos president Young. Mens han snakket med dem om 
en rekke temaer, erklærte han at “et menneske ville 
komme nærmere Gud ved å følge dens [Mormons boks] 
forskrifter enn ved å følge noen annen bok” (History of 
the Church, 4:461; innledningen til Mormons bok).

•	 President	Ezra	Taft	Benson	sa	at	Mormons	bok	hjel-
per oss å skjelne mellom sannhet og villfarelse:

“Vi burde … lære Mormons bok å kjenne bedre enn 
noen annen bok. Ikke bare burde vi kjenne til bokens 
historie og trosfremmende beretninger; vi burde også 
forstå dens lære. Hvis vi virkelig gransker de læreset-
ninger som Mormons bok inneholder, kan vi finne de 
sannheter som vil avsløre og bekjempe mange av men-
neskenes falske teorier og feilaktige oppfatninger.
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Jeg har sett at det i Kirken er forskjell i dømmekraft, 
innsikt, overbevisning og ånd mellom dem som kjenner 
og elsker Mormons bok, og dem som ikke gjør det. 
Denne boken er en stor sikt” (“Jesus Kristus – Gaver og 
forventninger”, Lys over Norge, des. 1987, 3).

•	 President	Marion G.	Romney	(1897–1988)	i	Det	første	
presidentskap fortalte hvordan studium av Mormons 
bok har bevart hans åndelige sikkerhet: “For noen få 
år siden, da jeg begynte å praktisere som advokat, var 
det mange i min familie som var litt engstelige. De var 
redde for at jeg ville miste min tro. Jeg ønsket å prakti-
sere som advokat, men jeg hadde et enda høyere ønske 
om å beholde mitt vitnesbyrd, og derfor bestemte jeg 
meg for en fremgangsmåte som jeg anbefaler dere. En 
halv time hver morgen før jeg tok fatt på dagens arbeid, 
leste jeg i Mormons bok. – Jeg leste også i alle Kirkens 
andre standardverker, men jeg snakker nå om Mormons 
bok – og ved å bruke noen få minutter hver dag, leste 
jeg Mormons bok en gang hvert år i ni år. Jeg vet at i 
den utstrekning jeg greide å holde meg på bølgelengde 
med Herrens ånd, var det dette som var årsaken” (i 
Conference Report, april 1949, 36).

Leseren avgjør hva han eller hun lærer
•	 Å	lese	Mormons	bok	kan	gi	store	velsignelser.	Et	stort	
ansvar påhviler imidlertid leseren. Eldste Dallin H. Oaks 
i De tolv apostlers quorum sa følgende om behovet for 
å lese med den rette innstilling: “Hva vi får ut av en bok 
– spesielt en hellig tekst – vil i stor grad avhenge av hva 
vi legger til grunn for lesingen når det gjelder vårt ønske 
og vår villighet til å lære – og at vi er på bølgelengde 
med det lys Herrens ånd formidler” (i Conference 
Report, april 2006, 78; eller Liahona, mai 2006, 77).

Motta et personlig vitnesbyrd om Mormons bok
•	 Den	siste	profet	som	graverte	på	nephittenes	oppteg-
nelse, var Moroni, Mormons sønn. Som en Guds profet 
ga Moroni leserne en oppskrift på hvordan de kunne 
få et personlig vitnesbyrd gjennom Den hellige ånd om 
at Mormons bok er hellig skrift. Dette løftet, som er gitt 
til alle som oppriktig leser Mormons bok og ønsker å få 
vite om den er sann, finnes i Moroni 10:3–5.   

•	 En	oppriktig	leser	vil	kanskje	ikke	umiddelbart	få	et	
vitnesbyrd når han eller hun leser Mormons bok. Noen 
vil kanskje heller ikke gjenkjenne vitnesbyrdet som 

utvikler seg mens de studerer og ber angående denne 
mektige teksten. Men Moronis løfte vil bli oppfylt. 
President Boyd K. Packer, president for De tolv apost-
lers quorum, fortalte om sin personlige erfaring og ga 
følgende råd til dem som søker et vitnesbyrd:

“Da jeg første gang leste Mormons bok fra perm til 
perm, leste jeg løftet om at hvis jeg ville ‘spørre Gud 
den evige Fader, i Kristi navn om ikke [de ting som jeg 
hadde lest, var] sanne, og hvis [jeg ville spørre] av et 
oppriktig hjerte, med ærlig hensikt og ha tro på Kristus, 
[ville] han åpenbare sannheten av det for [meg] ved Den 
Hellige Ånds kraft’ (Moroni 10:4). Jeg forsøkte å følge 
disse instruksjonene slik jeg forsto dem.

Om jeg forventet at en strålende tilkjennegivelse skulle 
komme straks, som en overveldende opplevelse, så 
skjedde ikke det. Men jeg følte godt, og jeg begynte 
å tro …

Min erfaring har vært at et vitnesbyrd ikke kommer helt 
plutselig. Det vil heller vokse frem, som Alma sa, fra 
et frø. ‘Det vil styrke deres tro, for dere vil si: Jeg vet 
at dette er et godt frø, for se, det spirer og begynner å 
vokse’ (Alma 32:30). Hvis du pleier det, vil det vokse, 
og hvis du ikke pleier det, vil det visne (se Alma 
32:37–41).

Bli ikke skuffet om du har lest og lest om igjen og ennå 
ikke har fått et sterkt vitnesbyrd. Du kan ha litt til felles 
med de disiplene som omtales i Mormons bok, som 
var fylt av Guds kraft i stor herlighet, ‘men de visste det 
ikke’ (3 Nephi 9:20).

Gjør så godt du kan. Tenk på dette verset: ‘Se til at alt 
dette gjøres i visdom og orden, for det forlanges ikke 
at et menneske skal løpe hurtigere enn han har styrke 
til. Likevel er det nødvendig for ham å være flittig for 
å vinne belønningen. Derfor må alle ting gjøres med 
orden’ (Mosiah 4:27)” (i Conference Report, april 2005, 
6–7; eller Liahona, mai 2005, 6, 8).

Moroni 10:3–5 
Les Moronis løfte om igjen.   

Hvordan vil du anvende dette løftet 
mens du studerer Mormons bok?
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Ytre beviser på Mormons boks ekthet
•	 Noen	lesere	av	Mormons	bok	er	interessert	i	geogra-
fiske, tekstrelaterte eller arkeologiske beviser på bokens 
opprinnelse. Selv om disse ofte kan være spennende og 
nyttige, må vi huske at denne formen for oppdagelser 
ikke er utslagsgivende for Mormons boks substans og 
sannhet. President Gordon B. Hinckley (1910–2008) 
frarådet oss å bare bygge vårt vitnesbyrd om Mormons 
bok på disse oppdagelsene: “Beviset på dens sannhet, 
på dens gyldighet i en verden som er tilbøyelig til å 
kreve bevis, finnes ikke i arkeologi eller antropologi, 
selv om dette kan være til hjelp for noen. Det finnes 
ikke i granskning av ord eller historisk analyse, selv 
om begge kan påvise ektheten. Beviset på dens ekthet 
og gyldighet finnes mellom bokens permer. Prøven på 
dens ekthet ligger i å lese den. Det er en bok fra Gud. 
Fornuftige mennesker kan oppriktig tvile på dens opp-
rinnelse, men de som har lest den og bedt angående 
den, har fått vite ved en kraft utenfor sine naturlige 
sanser at den er sann, at den inneholder Guds ord, at 
den forklarer det evige evangeliums frelsende sannhe-
ter, at den er ‘kommet frem ved Guds gave og kraft … 
for å overbevise jøde og hedning om at Jesus er Kristus’ 
(Tittelsiden til Mormons bok)” (“Fire hjørnestener i vår 
tro”, Liahona, feb. 2004, 2).

Mormons boks velsignelser
•	 President	Gordon B.	Hinckley	forklarte	hvordan	
Mormons bok kan holde Kirkens medlemmer åndelig 
friske:

“[Mormons bok] illustrerer så tydelig det faktum at når 
mennesker og nasjoner vandrer i frykt for Gud og i 
lydighet mot hans bud, har de fremgang og vokser, men 
når de ikke gir akt på ham og hans ord, inntreffer det et 

forfall som med mindre det blir stanset av rettferdighet, 
fører til avmakt og død …

Uten å nøle lover jeg dere at dersom hver enkelt vil 
[lese Mormons bok] … vil en større grad av Herrens 
ånd få innpass i deres liv og i deres hjem, og også en 
fornyet beslutning om å vandre i lydighet til hans bud 
og et sterkere vitnesbyrd om at Guds Sønn virkelig 
lever” (“Et levende og sant vitnesbyrd”, Liahona, august 
2005, 4–6).

•	 President	James E.	Faust	fortalte	om	noe	eldste	
F. Burton Howard i De sytti hadde opplevd, som viser 
Mormons boks omvendelseskraft:

“Søster Celia Cruz Ayala i Puerto Rico San Juan misjon 
bestemte seg for å gi Mormons bok til en venninne. 
Hun pakket den inn i pent papir og gikk ut for å levere 
presangen.

På veien ble hun angrepet av en banditt som stjal 
vesken hennes, og med den det innpakkede eksem-
plaret av Mormons bok. Noen dager senere fikk hun 
følgende brev:

‘Fru Cruz:

Tilgi meg, tilgi meg. Du vil aldri forstå hvor lei meg jeg 
er for at jeg overfalt deg. Men fordi jeg gjorde det, er 
mitt liv forandret og vil fortsette å forandres. Den boken 
[Mormons bok] har hjulpet meg med mitt liv. Drømmen 
til denne Guds mann har oppskaket meg … Jeg sender 
dine fem pesos tilbake, for jeg kan ikke bruke dem. Jeg 
vil du skal vite at det virket som du hadde en stråleglans 
rundt deg. Det virket som lyset hindret meg i å skade 
deg, så jeg stakk av i stedet.

Jeg vil du skal vite at du kommer til å få se meg igjen, 
men når du gjør det, vil du ikke kjenne meg igjen, for 
jeg vil være din bror … Her, hvor jeg bor, må jeg finne 
Herren og gå til den kirken du tilhører.

Budskapet du skrev i denne boken, fikk frem tårer i 
øynene mine. Siden onsdag kveld har jeg ikke kunne 
slutte å lese i den. Jeg har bedt til Gud om hans 
tilgivelse, og jeg ber deg tilgi meg … Jeg trodde den 
innpakkede gaven var noe jeg kunne selge. I stedet 
har den fått meg til å forbedre mitt liv. Jeg ber deg: tilgi 
meg, tilgi meg.

Din fraværende venn.’
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Slik kraft til omvendelse har Mormons bok” (i Confe-
rence Report, april 1996, 58; eller Lys over Norge, juli 
1996, 42).

Platene og opptegnelsene Mormons bok ble 
oversatt fra
•	 Se	oversikten	“Platene	og	opptegnelsene	Mormons	
bok ble oversatt fra” i tillegget (side 396). Den viser 
de individuelle opptegnelsene som ble skrevet av de 
forskjellige profetene, og hvilke plater som inneholdt 
hvilken opptegnelse.

Nephittiske opptegnelsesførere
•	 Se	oversikten	“Nephittiske	opptegnelsesførere”	i	
tillegget (side 397). Den viser de enkelte forfattere og 
bøkene hver av dem skrev.

Vitner om Mormons boks sannhet
•	 Eldste	Bruce R.	McConkie	forklarte	at	Herren	alltid	vil	
sørge for vitner om sitt verks guddommelighet:

“Hver gang Herren har opprettet en evangelieutdeling 
ved å åpenbare sitt evangelium og ved å overdra pres-
tedømmet og nøkler til mennesker, har han handlet i 
overensstemmelse med loven om vitner, som han selv 
forordnet. Denne loven er: ‘På to eller tre vitners ord 
skal enhver sak stå fast.’ (2 Kor 13:1; 5 Mos 17:6; 19:15; 
Matt 18:15–16 …)

Én mann står aldri alene om å opprette en ny evange-
lieutdeling av åpenbart sannhet eller bære byrden av 
et slikt budskap og en slik advarsel til verden. I alle 
utdelinger, fra Adam til i dag, har alltid to eller flere 
vitner kommet med sitt vitnesbyrd, og dermed er deres 
tilhørere uten unnskyldning på dommens dag hvis 
vitnesbyrdet skulle bli forkastet” (Mormon Doctrine, 2. 
utg. [1966], 436).

•	 President	Heber J.	Grant	(1856–1945)	understreket	
viktigheten av vitnene om Mormons bok: “Hvis en 
mann sto tiltalt for drap og tolv vel ansette borgere 
vitnet om sin kunnskap om omstendighetene som førte 
til drapet, og ingen kunne vitne imot det de sa, tror jeg 
ikke det finnes en domstol i hele verden som ikke ville 
erklære vedkommende skyldig. Vi har Joseph Smiths 
og de tre vitners vitnesbyrd om at Gud ga dem kunn-
skap om Mormons bok, at en Guds engel erklærte fra 

himmelen at boken ble oversatt ved Guds gave og kraft. 
Disse tre menn var Oliver Cowdery, David Whitmer 
og Martin Harris. De forlot Kirken, men til sin dødsdag 
fastholdt de sitt vitnesbyrd om engelens erklæring og 
at de ble befalt å bære vitnesbyrd om denne bokens 
guddommelighet, og det gjorde de. Åtte menn fastholdt 
sitt vitnesbyrd, selv om noen av dem ble utelukket 
fra Kirken, om at de hadde sett og holdt platene som 
Mormons bok ble oversatt fra, og de forble trofaste mot 
dette vitnesbyrd helt til de døde. Hele verdens mistro 
beviser ikke at disse mennene ikke fortalte sannheten, 
for det finnes ingen vitner på den andre siden” (i Confe-
rence Report, april 1929, 128). (Se “Vitnene om platene 
Mormons bok ble oversatt fra” i tillegget (side 398).

•	 Til tross for at de så og  
holdt gullplatene i juni 
1829, var det noen av vit-
nene som ikke forble tro-
faste mot Jesu Kristi Kirke 
av Siste Dagers Hellige. 
President James E. Faust 
forklarte: “Kunnskap kom-
mer ved tro. I vår dag og 
tid må vi lære å kjenne 
sannheten i det som sto på gullplatene, uten å se dem. 
De er ikke her så vi kan se dem og ta på dem slik de tre 
vitner og de åtte vitner gjorde. Noen av dem som faktisk 
så gullplatene og tok på dem, holdt seg ikke trofaste i 
Kirken. Å se en engel ville vært en stor opplevelse, men 
det er langt større å komme til kunnskap om Frelseren 
ved tro og Åndens vitnesbyrd [se Johannes 20:29]” (i 
Conference Report, april 2002, 57; eller Liahona, mai 
2002, 48).

Vitner
Hva er forskjellen mellom det de tre vitner og 

det de åtte vitner opplevde og skrev ned?

Vitnene om platene Mormons bok ble  
oversatt fra
•	 (Se	“Vitnene	om	platene	Mormons	bok	ble	oversatt	
fra” i tillegget (side 398). Her finner du en oversikt 
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over de tre vitnene og de åtte vitnene, med deres 
fødselsdato, fødested, alder da de ble vist platene, yrke, 
opplysninger om dato og sted for dåp og død.

Punkter å grunne på
•	 På	hvilke	måter	er	Mormons	bok	et	annet	testamente	

om Jesus Kristus?

•	 Hvordan	hjelper	et	studium	av	Mormons	bok	oss	å	
ikke fordømme det som er av Gud? (Se Tittelsiden til 
Mormons bok).

•	 Hvorfor	skulle	ethvert	medlem	av	Kirken	kunne	bære	
vitnesbyrd om at Mormons bok er Guds ord?

Forslag til oppgaver
•	 Skriv	et	kort	sammendrag	av	det	du	oppfatter	som	

formålene med Mormons bok. Sammenlign din liste 
med formålene som nevnes av Moroni på tittelsiden 
til Mormons bok.

•	 Analyser	løftet	i	Moroni	10:3–5   , og finn ut hva du 
må gjøre for å få et vitnesbyrd om Mormons bok eller 
styrke det vitnesbyrdet du allerede har.
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1 Nephi 1–5

Kapittel 2

Innledning
I 1995 uttalte Det første presidentskap og De tolv 
apostlers quorum at “familien står sentralt i Skaperens 
plan for hans barns evige fremtid”. De erklærte at “lykke 
i familien oppnås med størst sannsynlighet når den 
er grunnlagt på vår Herre Jesu Kristi læresetninger” 
(“Familien – En erklæring til verden”, Lys over Norge, 
oktober 1998, 24). Nephi skrev om familien til Lehi og 
Sariah, hans foreldre. Disse “gode foreldre” (1 Nephi 
1:1) ønsket å oppdra og veilede sin familie med Herrens 
læresetninger, selv i vanskelige tider. Far Lehi opplevde 
både himmelske syner og at folk forsøkte å ta hans liv. 
Medlemmer av familien fant sikkerhet ved å flykte fra 
Jerusalem, bare for å bli sendt tilbake på det farlige og 
vanskelige oppdraget å få tak i messingplatene. Trofaste 
sønner støttet sine foreldre og adlød Herrens vilje, mens 
andre sønner gjorde opprør. Legg merke til familiens 
anstrengelser for å følge Herrens vilje mens du leser 
disse første kapitlene av Mormons bok og prøver å 
finne ut hvordan deres eksempel kan hjelpe deg å gjøre 
det samme.

Kommentarer
Nephis første bok: Hans regjering og 
tjenestegjerning
•	 Innledningen	til	1 Nephi	er	en	oppsummering	over	
boken og var med i originalteksten. Alle innledningene 
i Mormons bok er en del av den originale opptegnelsen 
som ble gitt til profeten Joseph Smith, herunder innled-
ningene til hvert kapittel (se for eksempel Mosiah 9 og 
Alma 21). De korte oversiktene i begynnelsen av hvert 
kapittel er senere tilføyelser for å hjelpe leseren å forstå 
kapittelet bedre.

•	 Som	den	som	samlet	Mormons	bok,	sto	Mormon	
overfor vanskelige utfordringer når han skulle avgjøre 
hva han skulle ta med i den forkortede opptegnelsen. 
Minst to direktiver var styrende for hans utvalg. For det 
første ba Herren Mormon “skrive de ting som … er blitt 
befalt” (3 Nephi 26:12). For det annet så Mormon vår tid 
og forholdene som ville råde da (se Mormon 8:34–35). 
Vi forstår derfor at når Mormon tok redaksjonelle avgjø-
relser, var disse to faktorene hans overordnede hensyn.

Det kan være lærerikt å sammenligne lengden på 
bøkene i Mormons bok og på tidsperiodene de dekket. 

Se oversikten “Sidetall i Mormons bok og tidsperioder” i 
tillegget (side 400).

1 Nephi 1:1. Mange lidelser, men rikt begunstiget
•	 Nephi	skrev	om	“mange	lidelser”,	men	takket	også	
for sine mange velsignelser fra Herren. Hans oppteg-
nelse forteller om en rekke prøvelser han og andre i 
hans familie gjennomgikk mens de holdt seg trofaste og 
takknemlige til Herren. Nephi følte seg rikt begunstiget 
fordi han hadde fått stor kunnskap om Guds godhet 
(se 1 Nephi 2:16), og Nephi lærte å sette sin lit til Hans 
styrke (se 2 Nephi 4:19–26). Denne forståelsen av Guds 
plan satte lidelsene Nephi gjennomgikk i perspektiv 
(se Boyd K. Packer: “En samtale med lærere” [en 
aften med president Boyd K. Packer, 29. feb. 2008], 7, 
www .ldsces .org).

Til sammenligning ser vi også at Laman og Lemuel, så 
vel som mange andre i Mormons bok, trengte hyppige 
lidelser for å bli påminnet om Herrens velsignelser. 
Dette prinsippet bekreftes med sorg av profeten Mor-
mon: “Og således ser vi at hvis Herren ikke refser sitt 
folk med mange lidelser, ja, hvis han ikke hjemsøker 
dem med død og med redsel og med hunger og med 
allslags pest, vil de ikke huske ham” (Helaman 12:3).

1 Nephi 1:2. “Egypternes språk”
•	 Vers 2	i	1 Nephi 1	viser	at	Lehi	og	Nephi	brukte	
“egypternes språk” til å nedtegne sin historie på 
gullplatene. Fire hundre og sytti år senere lærte kong 
Benjamin sine sønner “egypternes språk”, og det var 
ikke bare språket på gullplatene, men også språket som 
ble brukt på messingplatene (Mosiah 1:1–4). Benevnel-
sen “reformert egyptisk” brukes bare i Mormons bok 
i Mormon 9:32. Reformert egyptisk later til å være en 
benevnelse på en variant av språket som ble brukt av 
Lehi og Nephi. I Mormon 9:32–33 antydet Moroni at på 
hans tid, rundt tusen år etter Lehis og Nephis tid, var 
både det egyptiske og det hebraiske språk blitt endret i 
forhold til det som ble brukt av Lehi og Nephi.

1 Nephi 1:4. Profeter advarer folket
•	 Det	babylonske	verdensherredømme	tok	kontroll	
over kongedømmet Judea rundt 605 f.Kr., da Jojakim 
var konge i Juda. Jojakim forsøkte seg på et opprør 
mot Babylon. Babylonske styrker satte Jerusalem 
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under beleiring. Jojakim ble enten drept eller tatt til 
fange. Sidkia, Jojakims onkel, ble utnevnt til tronen 
av Babylon. På denne tiden var det stor ugudelighet 
blant innbyggerne i Juda – umoral og korrupsjon fantes 
overalt. Slik var forholdene på Lehis tid. Kort tid etter 
at Lehi forlot området, forsøkte Sidkia seg på et nytt 
opprør mot Babylon, noe som førte til enda større øde-
leggelser i Jerusalem rundt år 587 f.Kr. Mange ble drept, 
og flertallet av de resterende jødene ble tatt og holdt i 
fangenskap i Babylon de neste 70 årene. Dette oppfylte 
Lehis profetier til Juda om at hvis de ikke ville omvende 
seg, ville de bli tilintetgjort.

•	 Nephi	sa	det	kom	“mange	profeter”	blant	folket.	Vi	
vet at Jeremia, Obadja, Nahum, Habakkuk og Sefanja 
alle var profeter på den tiden, og vitnet i kongeriket 
Juda. Jeremia 35:15 har en lignende kommentar om en 
rekke profeter som ble sendt av Herren for å advare fol-
ket (se også 2 Krønikebok 36:15–16).

1 Nephi 1:16–17. To samlinger med opptegnelser
•	 Nephi	skrev	sin	opptegnelse	rundt	30	år	etter	at	Lehis	
familie forlot Jerusalem og reiste til det lovede land 
(se 1 Nephi 19:1–5; 2 Nephi 5:28–31). Opptegnelsen 
begynner med en forkortelse av hans fars opptegnelse, 
som utgjør 1 Nephi 1–8. Mormons forkortelse av Lehis 
opptegnelse var med i de 116 tapte manuskriptsidene. 
Det var en oversettelse av en del av platene som ble 
kalt “Lehis bok” (se L&p 10, kapitteloverskriften; 10:42, 
fotnote a; kommentarene til 1 Nephi 19:1–6 på side 39).
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1 Nephi 1:20. “Herrens milde barmhjertighet”
•	 Eldste	David A.	Bednar	i	De	tolv	apostlers	quorum	
beskrev “Herrens milde barmhjertighet”:

“Jeg vitner om at Herrens milde barmhjertighet er reell 
og ikke skjer vilkårlig eller bare ved en tilfeldighet. Tids-
punktet Herren velger å vise sin milde barmhjertighet 
på, hjelper oss ofte til både å oppfatte og erkjenne den.

… Herrens milde barmhjertighet er de svært personlige 
og tilpassede velsignelser, den styrke, beskyttelse, for-
sikring, veiledning, kjærlige godhet, trøst, støtte og de 
åndelige gaver vi mottar fra og på grunn av og gjennom 
den Herre Jesus Kristus. Herren avpasser i sannhet sin 
‘barmhjertighet … etter forholdene blant menneskenes 
barn’ (L&p 46:15).

… En av måtene som Frelseren kommer til hver enkelt 
av oss på, er gjennom sin store og milde barmhjertighet. 
Når for eksempel du og jeg møter utfordringer og 
prøvelser, er troens gave og passende selvtillit som 
strekker seg utover vår egen kapasitet, to eksempler på 
Herrens milde barmhjertighet. Omvendelse og tilgivelse 
for synder og fred i samvittigheten er eksempler på 
Herrens milde barmhjertighet. Og den utholdenhet og 
styrke som gjør oss i stand til å fortsette trøstig fremover 
gjennom fysiske begrensninger og åndelige vanskelig-
heter, er eksempler på Herrens milde barmhjertighet” (i 
Conference Report, april 2005, 105; eller Liahona, mai 
2005, 99–100).

I 1 Nephi 1:20 lærer vi at Nephi i resten av det han 
skrev er bestemt på å vise oss hvordan Herren vil utfri 
de rettferdige. Se etter dette gjentagende temaet gjen-
nom hele 1 Nephi.

1 Nephi 2:5–10. Lehi reiste fra Jerusalem til 
Rødehavskysten
•	 Avstanden	fra	Jerusalem	til	Rødehavet	er	cirka	
290 kilometer gjennom et varmt og ufruktbart terreng 
som på den tiden var plaget av mange røvere. Lehi og 
familien hans “reiste tre dager” forbi dette punktet (se 
1 Nephi 2:5–6). Dette innebærer en reise på minst 12 til 
14 dager én vei fra Jerusalem til deres midlertidige hjem 
i dalen Lemuel. (Se kartet “En rute som kan ha blitt fulgt 
av Lehis familie” i tillegget, side 399.)

Kapittel 2

12



1 Nephi 2:6–10. Vis takknemlighet til Herren
•	 Lehis	takknemlighet	for	Herrens	veiledning	og	
beskyttelse kommer til uttrykk i hans første handling 
etter å ha satt opp sitt telt: “Han bygget et alter av ste-
ner, ofret til Herren og takket Herren vår Gud” (1 Nephi 
2:7). Dette er det første av mange tilfeller i Mormons 
bok hvor trofaste Kristi disipler ofret brennoffer for å 
uttrykke sin takknemlighet til Gud (se 1 Nephi 7:22; 
Mosiah 2:3–4).

Lehi fulgte opp ofringen med å lære sine sønner 
viktigheten av å trofast holde Herrens bud. Oppriktige 
uttrykk for takknemlighet og lydighet til vår himmelske 
Fader er nødvendige for alle hans barn hvis de vil 
behage ham. Herren sa: “Og ved intet krenker mennes-
kene Gud mer, og mot ingen er hans vrede mer opptent 
enn mot dem som ikke anerkjenner hans hånd i alle 
ting, og ikke holder hans bud” (L&p 59:21).

Eldste M. Russell Ballard i De tolv apostlers quorum 
rådet oss til å sørge for at våre bønner er fylt av ydmyk-
het og takknemlighet: “Jeg hører ofte folk si: ‘Jeg fortalte 
Herren’ ditt eller ‘Jeg fortalte Herren’ datt. Vær forsiktige 
med å ‘fortelle’ ham. Isteden, søk i ydmykhet og be 
deres himmelske Fader i ydmykhet om veiledning. 
Bønn skulle være inderlig og fylt av takknemlighet” 
(“Bli sterke i Herren og i hans veldige kraft” [Kirkens 
skoleverks temakveld for Unge voksne, 3. mars 2002], 3, 
www .ldsces .org).
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1 Nephi 2:11–15. Knurring
•	 En	grunn	til	at	Satan	oppmuntrer	oss	til	å	knurre,	
er å hindre oss i å følge levende profeter, inspirerte 
ledere og foreldre. Eldste H. Ross Workman i De sytti 
forklarte at “knurring foregår i tre trinn, som alle leder 
til det neste i kursen mot ulydighet”. Når noen knurrer, 
begynner de først å stille spørsmål ved noe. De stiller 
spørsmål “først i sitt eget sinn, og så planter de spørsmål 
i andres sinn”. For det annet begynner de som knurrer 
å “rettferdiggjøre at de ikke gjør det de har fått beskjed 
om … Derved unnskylder de seg for sin ulydighet.” 
Deres unnskyldninger fører til tredje trinn: “Sløvhet når 
det gjelder å følge budene.”

“Herren har tatt til orde mot denne holdningen i vår tid: 
‘Men den som ikke gjør noe før han blir befalt, og mot-
tar et bud med et tvilende hjerte og er sen til å holde 
det, er fordømt’ (L&p 58:29) …

Jeg oppfordrer dere til å rette søkelyset mot det 
budet fra levende profeter som plager dere mest. 
Spør dere dere selv om det gjelder for dere? Har dere 
unnskyldninger på rede hånd for hvorfor dere ikke 
kan etterkomme budet? Blir dere frustrert eller irritert 
på dem som minner dere om budet? Er dere sløve når 
det gjelder å følge det? Vokt dere for Satans snedighet. 
Vokt dere for knurring” (i Conference Report, okt. 2001, 
104–6; eller Liahona, jan. 2002, 98).

1 Nephi 2:16
Hva er det i dette verset, selv om Nephi ikke 

knurret, som tyder på at det å forlate  Jerusalem 
også kan ha vært en utfordring for ham?

1 Nephi 2:20. Hold budene og ha fremgang
•	 Eldste	Russell M.	Nelson	i	De	tolv	apostlers	quorum	
sa at Skriftene lover “34 ganger – at menneskene bare 
kan ha fremgang om de adlyder Guds bud” (i Confe-
rence Report, april 1985, 15; eller Ensign, mai 1985, 13). 
I Skriftene kan ordet fremgang også ha andre betyd-
ninger som ikke er begrenset til økonomiske fordeler. 
Fremgang innebærer heller ikke at livet vil være fritt for 
prøvelser. Lehi og hans trofaste familiemedlemmer holdt 
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budene, men de gjennomgikk likevel mange lidelser (se 
1 Nephi 15:5; 18:15–17; 2 Nephi 2:1–2).

President Joseph F. Smith (1838–1918) sa at en som 
holder budene, vil bli oppholdt og hjulpet til fremgang 
av Herren: “Det menneske som holder seg til Guds 
rike, det menneske som er tro mot dette folk, det 
menneske som holder seg ren og ubesmittet fra verden, 
er et menneske som Gud vil akseptere, som Gud vil 
oppholde, som han vil støtte, og som vil ha fremgang 
i landet, enten vedkommende kan nyte sin frihet eller 
er innesperret i en fengselscelle. Det spiller ingen rolle 
hvor vedkommende er, for det vil gå ham godt” (Gospel 
Doctrine, 5. utg. [1939], 257).

1 Nephi 3:7.    “Jeg vil gå og gjøre”
•	 Idet	han	kommenterte	1 Nephi	3:7,	sa	eldste	Rus-
sell M. Nelson: “Jeg har lært å ikke sette spørsmålstegn, 
men å bruke utropstegn når kall kommer gjennom 
inspirerte presstedømskanaler for prestedømmets styre” 
(i Conference Report, april 1984, 76–77; eller Ensign, 
mai 1984, 52).

•	 Eldste	Donald L.	Staheli	i	De	sytti	siterte	president	
Ezra Taft Benson (1899–1994) for å forklare den styrke 
som kommer av lydighet: “Uansett hvor gamle vi er 
eller i hvilken fase av livet vi befinner oss, er daglig 
etterlevelse av evangeliets prinsipper den eneste sikre 
vei til evig lykke. President Ezra Taft Benson uttrykte 
det ytterst gripende da han sa: ‘Når lydighet opphører 
å være et irritasjonsmoment og i stedet blir vår streben, 
vil Gud i samme stund begave oss med kraft’” (i Con-
ference Report, april 1998, 108; eller Lys over Norge, juli 
1998, 82).

•	 President	Henry B.	Eyring	i	Det	første	presidentskap	
bekreftet behovet for bønn og tro for å kunne adlyde 
Herrens bud:

“Uansett hvem vi er eller hvor vanskelige våre omsten-
digheter er, kan vi vite at det vår Fader befaler oss å 
gjøre for å kvalifisere oss til det evige livs velsignelser, 
ikke vil være for vanskelig for oss …

Vi må kanskje be i tro for å få vite hva vi skal gjøre, 
og vi må be med en fast beslutning om å adlyde, 
men vi kan vite hva vi skal gjøre og være sikre på at 
veien er beredt for oss av Herren” (“Familien” [Kirkens 

skoleverks temakveld for Unge voksne, 5. nov 1995], 1, 
www .ldsces .org).

1 Nephi 3:15. “Så sant Herren lever”
•	 Eldste	Bruce	R.	McConkie	(1915–85)	i	De	tolv	apost-
lers quorum ga følgende forklaring: “Nephi gjorde Gud 
til sin partner. Hvis han mislyktes i å få tak i platene, 
betydde det at Gud hadde mislyktes. Og ettersom Gud 
ikke mislykkes, var det opp til Nephi å få tak i platene 
eller nedlegge sitt liv i forsøket” (i Conference Report, 
april 1982, 49–50; eller Ensign, mai 1982, 33).

1 Nephi 3:19–20; 5:11–14
Hva var det messingplatene inneholdt 
som gjorde dem så viktige for Lehis 

familie og deres etterkommere?

1 Nephi 4:6. “Ledet av Ånden”
•	 Iblant	krever	det	mot	å	bli	ledet	av	Ånden.	Til	tider	
vil verdens logikk og resonnement innebære en løsning 
som er i strid med Herrens læresetninger. Eldste John H. 
Groberg i De sytti utfordret oss:

“Vær villige til å ta rimelige sjanser. Vi lever i en tid 
med resonnement, logikk, fakta og tall. Disse kan være 
nyttige hvis de underkastes tro på Herren Jesus Kristus. 
Men hvis de noensinne tillates å komme foran tro på 
ham, er de ikke lenger nyttige, men kan tvert imot være 
svært skadelige. Min erfaring er at mesteparten av de 
gode avgjørelsene jeg har tatt, kanskje ikke ville vært 
tatt om de bygget utelukkende på logikk eller fornuft …

… Nephi var oppsatt på å gjøre det Gud ønsket av ham, 
selv om det stred imot enhver logikk. Skriftene forteller 
oss i 1 Nephi 4:6 at han gikk til verks uten å vite på 
forhånd hva han skulle gjøre, bare at han skulle adlyde 
Gud og hente platene …

Jeg formoder at om han bare hadde lyttet til fornuften, 
ville Nephi og hans brødre fremdeles ha ventet utenfor 
Jerusalems murer. Noen ganger er jeg redd for at om vi 
lytter for mye til fornuft og logikk, og ikke stoler nok 
på Gud, kan vi også komme til å oppdage at vi venter 
utenfor murene til Hans hellige by” (“Stol på Herren” 
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[Kirkens skoleverks temakveld for Unge voksne, 1. mai 
1994], 3, www .ldsces .org).

1 Nephi 4:10. Nephi blir befalt å drepe Laban
•	 Hva	berettiger	at	en	rettferdig	mann	som	Nephi	skal	
ta livet av en annen person? Profeten Joseph Smith 
(1805–44) sa at det er Herren som avgjør hva som er 
rett og galt: “Gud sa: ‘Du skal ikke slå i hjel.’ En annen 
gang sa han: ‘Du skal … ikke vise dem nåde.’ Dette er 
prinsippet himmelen styrer etter – ved åpenbaring til-
passet de omstendigheter rikets barn er satt i. Det Gud 
krever, er rett, uansett hva det er, selv om vi kanskje 
ikke forstår grunnen til det før lenge etterpå. Hvis vi 
søker Guds rike først, vil alle gode ting bli lagt til. Slik 
var det med Salomo: Først ba han om visdom, og Gud 
ga ham det, og deretter hva han enn ønsket, til og med 
ting som kanskje anses som avskyelig av alle som bare 
har en ufullstendig forståelse av himmelens orden, men 
som i realiteten var riktige fordi Gud ga og godkjente 
dem ved spesiell åpenbaring” (History of the Church, 
5:135).

•	 Enkelte	har	feilaktig	følt	at	Herrens	ånd	har	tilskyndet	
dem til å gjøre noe som er i strid med det Herren alle-
rede har befalt, slik tilfellet var med Nephi. I dag trenger 
vi ikke bekymre oss for at Herren vil tilskynde oss til å 
gjøre noe som er i strid med de gjeldende befalinger. 
President Harold B. Lee (1899–1973) har sagt hvem 
Herren vil gi slike tilskyndelser til: “Når noe skal avvike 
fra det Herren allerede har fortalt oss, vil han gi det til 
sin profet og ingen annen” (Stand Ye in Holy Places 
[1974], 159).

•	 Vi må huske at Herren ga Laban minst to sjanser til å 
gi fra seg messingplatene, uten at det behøvde å koste 
ham livet. Laban var en løg-
ner og en tyv, og minst to 
ganger hadde han forsøkt å 
drepe dem. Både tyveri og 
drapsforsøk kunne straffes 
med døden (se 2 Mosebok 
21:14; 22:2; 5 Mosebok 
24:7). Herren ville at Lehi 
og hans etterkommere 
skulle ha opptegnelsene, 
selv om “én mann omkom-
mer” (1 Nephi 4:13) for å få 
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det til. Messingplatene var ikke bare til velsignelse for 
nephittene og mulekittene, men de dannet også grunn-
laget for en del av gullplatene (som sitatene fra Jesaja 
og Zenos’ allegori). Mormons bok har vært og vil være 
til velsignelse for millioner av mennesker og nasjoner.  
I siste instans sto alt dette på spill da Nephi sto over 
Laban og fulgte Åndens røst.

1 Nephi 4:30–37. Våre ords ukrenkelighet
•	 Da	Zoram	skjønte	at	han	var	sammen	med	Nephi	og	
ikke sin herre, Laban, “begynte han å skjelve og var nær 
ved å flykte” (1 Nephi 4:30). Hans frykt ble imidlertid 
stillet da Nephi lovet tjeneren at han ikke skulle komme 
til skade og kunne være en fri mann om han dro ut i 
villmarken sammen med Lehis sønner. Da Zoram avla 
ed på at han ville bli hos Nephi og brødrene hans, 
forsvant deres frykt angående ham (se vers 37). Både 
Zoram og Nephi er eksempler på hvor viktig en persons 
integritet kan være.

•	 Eldste	Richard G.	Scott	i	De	tolv	apostlers	quorum	sa	
følgende om behovet for integritet som en grunnvoll for 
åndelig styrke: “Karakterstyrkens grunnfjell er integritet. 
En verdig karakter vil styrke din evne til å reagere med 
lydighet på Åndens veiledning. Rettskaffen karakter er 
det du er i ferd med å utvikle deg til. Den er viktigere 
enn det du eier, enn det du har lært eller hvilke mål du 
har nådd. Den gjør at man kan stole på deg. Rettskaffen 
karakter danner grunnlaget for åndelig styrke. Den gjør 
deg i stand til i prøvelsens stund å treffe vanskelige, 
ytterst viktige beslutninger på riktig måte, selv når 
de synes overveldende” (i Conference Report, april 
2003, 80; eller Liahona, mai 2003, 77).

1 Nephi 4:33. Edsavleggelse
•	 Mormons	bok	omtaler	en	rekke	tilfeller	hvor	det	
ble avlagt ed. Edsavleggelse ble virkelig tatt på alvor 
på Nephis tid og i hans kultur. “Det prinsipp som gjør 
en ed bindende, er forklart i [Hebreerne 6:16] som 
en avgjørende appell til guddommelig myndighet 
om å godkjenne en påstand. Der er Den allmektige 
representert som den som lover eller fordømmer med 
en ed, med andre ord å gjøre det på den mest positive 
og høytidelige måte. Ifølge det samme prinsipp har 
den ed som appellerte til den høyeste myndighet, alltid 
vært regnet som mest bindende, både i forbindelse 
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med enkeltpersoner og med samfunn. Som følge av 
dette prinsipp blir appeller til Guds navn på den ene 
siden, og til hedenske avguder på den andre, behandlet 
i Skriftene som en prøve på lojalitet” (William Smith, 
red., A Dictionary of the Bible [n.d.], “Oath”, 467; se også 
kommentarene til 1 Nephi 4:30–37 på side 15).

•	 En	filolog	forklarte	hvilken	betydning	edsavleggelse	
hadde i tidligere tider:

“Det som forbløffer den vestlige leser, er den miraku-
løse virkningen Nephis ed hadde på Zoram, som etter 
å ha hørt noen få ordinære ord straks blir medgjørlig, 
og for brødrene, så snart Zoram ‘avla … ed for oss på 
at han fra den tid av skulle være hos oss … forsvant vår 
frykt angående ham.’ (1 Ne 4:35, 37.)

Begge parters reaksjon gir mening når man forstår at 
eden er det som er aller helligst og mest ukrenkelig 
blant ørkenfolket og deres etterkommere: ‘En araber 
vil neppe bryte sin ed, selv om hans liv er i fare,’ for 
‘det finnes ikke noe sterkere, og ikke noe mer hellig 
enn en ed blant nomadene,’ og selv blant by-arabere, 
hvis den blir krevet under spesielle omstendigheter. 
‘Det å avlegge en ed er noe hellig for beduinene,’ sier 
en autoritet. ‘Ve den som sverger falskt. Hans sosiale 
posisjon vil bli ødelagt og hans rykte spolert. Ingen vil 
høre på hans vitnesbyrd, og dessuten må han betale en 
pengebot.’

Men det er ikke alle eder som er gyldige. For å være 
mest bindende og høytidelig, skulle en ed avlegges ved 
et eller annet liv, selv om det bare er et gresstrå. Den 
eneste ed som er mer ærefryktinngytende enn ‘ved 
mitt liv’ eller (mindre vanlig) ‘ved mitt hodes liv’, er wa 
hayat Allah ‘ved Guds liv’ eller ‘så sant Gud lever’, det 
nøyaktige arabiske motstykket til det gamle hebraiske 
hai Elohim. I dag brukes det glatt som gateslang, men 
i oldtiden var det fryktinngytende, slik det fremdeles er 
blant ørkenfolket. ‘Jeg bekreftet mitt svar på beduinvis,’ 
sier [Charles M.] Doughty. ‘Ved sitt liv … sa han: … 
“Sverg ved Allahs liv” (Gud)! … Jeg svarte, og til og med 
nomadene bruker det, på en sterkere måte, men de sier 
ved ditt liv på en svakere måte.’ ‘Blant både arabere og 
jøder’ sier [Samuel] Rosenblatt, ‘er en ed uten Guds navn 
ingen ed’, og ‘både i jødiske og muslimske samfunn er 
det vanlig å sverge ved “Guds liv”’.

Vi ser altså at den eneste måten Nephi øyeblikkelig 
kunne ha beroliget den kjempende Zoram, var å uttale 
den eneste ed som ingen ville drømme om å bryte, den 
høytideligste av alle eder for semitter: ‘Så sant Herren 
lever og så sant som jeg lever!’ (1 Ne 4:32.)” (Hugh 
Nibley: An Approach to the Book of Mormon, 2. utg. 
[1964], 104–5).

1 Nephi 5:9–10, 17
Hva gjorde Lehi da han mottok den hel-

lige opptegnelsen, og hvordan påvir-
ket det ham? Hvordan kan dette 

eksemplet styrke ditt skriftstudium?

1 Nephi 5:10–22. Messingplatene
•	 Messingplatene	inneholdt	gamle	skrifter.	De	var	ver-
difulle for Lehis familie og de fremtidige innbyggerne 
på det amerikanske kontinent, akkurat som Bibelen 
og siste-dagers skrifter er det for oss. Eldste Bruce R. 
McConkie brukte Skriftene i Mormons bok til å beskrive 
messingplatene og deres betydning. Han forklarte at 
messingplatene “var ‘jødenes opptegnelse’ (1 Ne 3:3), 
en opptegnelse om mange av profetiene fra begyn-
nelsen og til og med det som ble uttalt av Jeremia. På 
dem fantes Moseloven, de fem Mosebøkene og slekts-
historien til nephittenes forfedre. (1 Ne 3:3, 20; 4:15–16; 
5:11–14.)

De inneholdt mer enn Det gamle testamente slik vi 
nå har det. (1 Ne 13:23.) Profetier av Zenock, Neum, 
Zenos, Josef, sønn av Jakob, og trolig mange andre 
profeter var bevart på dem, og mange av disse skriftene 
forutsa ting som gjaldt nephittene. (1 Ne 19:10, 21; 2 Ne 
4:2, 15; 3 Ne 10:17.)

Messingplatenes verdi for nephittene kan ikke overvur-
deres. Ved hjelp av dem kunne de bevare språket (1 Ne 

3:19),det meste av sivilisa-
sjonen og den religions-
kunnskap som fantes blant 
det folk de kom fra. (1 Ne 
22:30.) Mulekittene, deri-
mot, som ble ledet ut av 
Jerusalem cirka 11 år etter 

Je
rry

 T
ho

m
ps

on
, ©

 IR
I

Kapittel 2

16



Lehis avreise, og som ikke hadde noen opptegnelse til-
svarende messingplatene, sank snart ned i frafall og 
vantro og mistet sitt språk, sin sivilisasjon og sin reli-
gion. (Omni 14–18.)

Messingplatene ble overlevert fra profet til profet og 
generasjon til generasjon og bevart av nephittene. 
(Mosiah 1:16; 28:20; 3 Ne 1:2.) En gang i fremtiden har 
Herren lovet å bringe dem frem, uformørket av tidens 
tann og i sin opprinnelige klarhet, og beretningene på 
dem skal ‘gå ut til alle nasjoner, slekter, tungemål og 
folk.’ (Alma 37:3–5; 1 Ne 5:18–19.)” (Mormon Doctrine, 
2. utg. [1966], 103).
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Punkter å grunne på
•	 Hvorfor	tror	du	Laman	og	Lemuel	knurret?	(se	

1 Nephi 2:11–13). Hvorfor støttet Nephi sin far? (se 
vers 16, 19). Hva avgjør om du er en som knurrer 
eller en som støtter Herrens tjenere?

•	 Hvilke	tegn	har	vi	på	at	Nephi	hadde	stor	tro?	Hvor-
dan tror du han fikk så stor tro?

Forslag til oppgaver
•	 Overvei	de	ofre	Lehis	familie	gjorde	for	å	få	tak	i	
messingplatene. Sammenlign dette med de ofre som 
måtte til for å frembringe Mormons bok i vår tid (se 
L&p 135:6). Snakk med en venn eller et familiemedlem 
om Skriftenes verdi og hva du er villig til å gjøre for å 
nyttiggjøre deg disse dyrebare opptegnelsene.

1 Nephi 1–5
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1 Nephi 6 –11

Kapittel 3

Innledning
Nephi skrev for å overtale menneskene til å komme 
til Jesus Kristus (se 1 Nephi 6:3–4). Mens du studerer 
1 Nephi 6–11, skulle du prøve å forstå hvordan Nephis 
skrifter oppfyller denne hensikten. Legg spesielt 
merke til hvordan synet om livets tre vitner om Guds 
kjærlighet og Frelserens misjon. Nephi fikk dette synet 
på grunn av sine rettferdige ønsker og sin villighet til å 
være lydig. Etter hvert som du innretter dine ønsker og 
handlinger etter Herrens vilje, slik Nephi gjorde, kan du 
også motta personlig åpenbaring “ved Den hellige ånds 
kraft” (1 Nephi 10:19).

Kommentarer
1 Nephi 6:4. “Hele min hensikt”
•	 Nephis	motiv	for	å	skrive	var	å	bringe	folk	til	Jesus	
Kristus, slik at de kunne bli frelst. President Ezra Taft 
Benson (1899–1994) forklarte hvordan Mormons bok 
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ivaretar dette viktige formål: “Mormons bok bringer 
mennesker til Kristus … Den forteller på en enkel måte 
om Kristus og hans evangelium. Den vitner om at han 
er guddommelig, at det er nødvendig med en Forløser 
og at vi må sette vår lit til ham. Den bærer vitnesbyrd 
om fallet og forsoningen og evangeliets første prin-
sipper, deriblant behovet for et sønderknust hjerte, en 
angrende ånd og en åndelig gjenfødelse. Den forkynner 
at vi må holde ut til enden i rettferdighet og leve et 
moralsk liv som en hellig” (“Vi tilføyer vårt vitnesbyrd”, 
Lys over Norge, des. 1989, 13).

•	 President	Benson	forklarte	at	uttrykket	“Abrahams	
og Isaks og Jakobs Gud” viser til Frelseren: “Vi må 
huske hvem Jesus var før han ble født. Han var alle 
tings Skaper, den store Jehova, Lammet som var slaktet 
før verdens grunnleggelse, Abrahams, Isaks og Jakobs 
Gud. Han var og er Israels Hellige” (“Five Marks of the 
Divinity of Jesus Christ”, Ensign, des. 2001, 10).

1 Nephi 7:1. “Oppreise avkom for Herren”
•	 Lehis	og	Ismaels	sønner	og	døtre	skulle	gifte	seg	og	
oppdra barn “for Herren i det lovede land” (1 Nephi 
7:1). Rettskafne familier er en vesentlig del av Herrens 
guddommelige hensikter. Det første presidentskap og 
De tolv apostlers quorum erklærte at “ekteskap mellom 
mann og kvinne er innstiftet av Gud, og at familien står 
sentralt i Skaperens plan for hans barns evige fremtid …

Den første befaling Gud ga til Adam og Eva, gjaldt 
deres mulighet som mann og hustru til å bli foreldre. Vi 
erklærer at Guds befaling til sine barn om å bli mange 
og fylle jorden fortsatt står ved makt” (“Familien – En 
erklæring til verden”, Lys over Norge, oktober 1998, 24).

•	 President	Boyd K.	Packer,	president	for	De	tolv	
apostlers quorum, vitnet om at det gir glede å følge det 
guddommelige mønster for foreldreansvar:

“Vår fremtid er slik forordnet at en mann bare kan finne 
fullstendig lykke og fylle sin skapelses mål sammen 
med en kvinne han er juridisk og lovmessig gift med. 
Gjennom foreningen av mann og kvinne blir barn unn-
fanget og ført over den skjøre bro til jordelivet.

Dette guddommelige mønster ble planlagt og evangeliet 
tilrettelagt ‘før verden ble til’ (L&p 49:17). Planen gjør 
det mulig for oss å komme til verden og få et jordisk 
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legeme. Det er ‘lykkens store plan’ (Alma 42:8). Det var 
ikke vi som utarbeidet den. Hvis vi følger mønsteret, 
vil vi høste lykke og glede” (Children of God [BYU 
Women’s Conference, 5. mai 2006], 5–6).

1 Nephi 7:2. Ismael er av Efra’im
•	 Mormons	bok	omtales	noen	ganger	som	“Josefs	
stav” (Esekiel 37:19) eller “Efra’ims stav” (L&p 27:5). 
Lehi var etterkommer av Manasse (se Alma 10:3), mens 
Ismael var etterkommer av Efra’im. Jakobs profetier (se 
1 Mosebok 48:16; 49:22) ble oppfylt da Ismaels familie 
(Efra’im) kom til det amerikanske kontinent sammen 
med Lehi (Manasse).

Eldste Erastus Snow (1818–88) i De tolv apostlers quo-
rum redegjorde for betydningen av Ismaels avstamming: 
“Alle som leser Mormons bok omhyggelig, vil oppdage 
at etterkommerne av Josefs hus levde på det ameri-
kanske kontinent, og at Lehi ved å granske sine fedres 
opptegnelser som var skrevet på messingplatene, fant ut 
at han var av Manasses ætt. Profeten Joseph informerte 
oss om at Lehis opptegnelse fantes i de 116 sidene som 
først ble oversatt, for så å bli stjålet, og som vi har fått 
en forkortelse av i Nephis første bok, Nephis oppteg-
nelse, Nephi som også er av Manasses ætt. Ismael var 
imidlertid av Efra’ims ætt, og hans sønner giftet seg inn 
i Lehis familie og Lehis sønner giftet seg med Ismaels 
døtre, og slik ble Jakobs ord til Efra’im og Manasse opp-
fylt som står i 1 Mosebok kapittel 48: ‘Så de må kalles 
med mitt navn, og med Abrahams og Isaks, mine fedres 
navn. Og må de vokse til en stor skare på jorden.’Slik 
vokste disse etterkommerne av Manasse og Efra’im 
sammen på dette amerikanske kontinent” (i Daniel H. 
Ludlow, A Companion to Your Study of the Book of 
Mormon [1976], 199).

•	 Se	oversikten	“Judas	stav	og	Josefs	stav”	i	tillegget	
(side 401).

1 Nephi 7:10–12
Hvilke åndelige opplevelser glemte 
Laman og Lemuel? Hvordan kan vi 

unngå å glemme det vi skulle huske?

1 Nephi 7:14. Et resultat av å forkaste profetene
•	 Nephi	forklarte	at	jødene	i	Jerusalem	på	hans	tid	
forkastet Gud. På grunn av dette ville ikke Herrens ånd 
lenger være hos dem. Hvis Herrens folk forkaster hans 
profeter, blir profetene tatt bort fra dem og tragedie vil 
følge (se 1 Nephi 3:17–18; Helaman 13:24–27). “Når 
Ånden slutter å streve med menneskene, kommer hurtig 
ødeleggelse” (2 Nephi 26:11). Dette var tilfellet på 
Noahs tid (se Moses 8:17), med nephittene (se Mormon 
5:16) og med jaredittene (se Ether 15:19). Den samme 
advarselen er gitt i de siste dager (se L&p 1:33).

1 Nephi 7:15. “Dere velger det”
•	 Laman	og	de	som	ble	påvirket	av	ham,	var	ikke	
fanger på reisen til det lovede land. Nephi reagerte på 
deres ønske om å vende tilbake til Jerusalem med å 
fremsette en grunnleggende læresetning: “Dere velger 
det” (1 Nephi 7:15). President Thomas S. Monson 
har sagt: “Hver av oss har ansvar for å velge. Du kan 
spørre: ‘Er avgjørelser egentlig så viktige?’ Jeg sier deg 
at avgjørelser bestemmer fremtiden. Du kan ikke ta 
evige avgjørelser uten evige konsekvenser” (“Veien til 
fullkommenhet” Liahona, juli 2002, 111).

Nephi minnet sine brødre og de som ønsket å dra 
sammen med dem, om at de ville omkomme hvis de 
vendte tilbake til Jerusalem. Forblindet av hårdhjertethet 
og ulydighet klarte ikke de som gjorde opprør mot Lehi 
og Nephi, å forstå sannheten i Lehis profetier angående 
den ødeleggelse som ventet Jerusalem. Ifølge Bibelen 
gikk det ikke lang tid etter at Lehis koloni reiste før 
byen ble omringet av babylonierne, så “landets folk 
ikke hadde noe å ete”, “bymuren [ble] gjennombrutt” 
og Sidkias hær ble adspredt (se 2 Kongebok 25:1–7). 
Dersom Laman og Lemuel hadde vendt tilbake til 
Jerusalem, ville de enten ha blitt ført i fangenskap eller 
omkommet. Fordi de valgte å følge Lehi og Nephi, 
fikk de nyte frukten og honningen i landet Overflod 
mens de forberedte seg for en arv i det lovede land (se 
1 Nephi 17:3–6).

1 Nephi 7:17–19. Befridd fra bånd
•	 Eldste	Gene R.	Cook	i	De	sytti	påpekte	at	vi,	i	likhet	
med Nephi, kan bli befridd fra våre egne bånd ved 
troens bønn: “Legg merke til at de [Nephi, Alma og 
Amulek] ikke hadde tro på sin egen styrke. De stolte 
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på Herren og satte sin lit til hans styrke. Det er tro på 
Kristus som vil befri oss fra våre egne bånd. Det er ved 
å øke vår tro på Kristus at vi kan få større kraft i våre 
bønner” (Receiving Answers to Our Prayers [1996], 18).

1 Nephi 8:4–35. Synet om livets tre
•	 Følgende	oversikt	viser	noe	av	det	Nephi	lærte	om	
sin fars drøm:

Symbol fra Lehis drøm (1 Nephi 8) Tolkning gitt til Nephi (1 Nephi 11–12)

Treet med hvit frukt (se vers 10–11) Guds kjærlighet, som han viste ved å la sin Sønn bli vår Frelser  
(se 11:21–25, kalt “livets tre” i 15:22)

Elven med urent vann (se vers 13; 12:16) Helvetes dyp som de ugudelige faller ned i (se 12:16; kalt “urenhet” i 
15:27)

Jernstangen (se vers 19) Guds ord, som fører til livets tre (se 11:25)

Den mørke tåken (se vers 23) Djevelens fristelser, som forblinder folket slik at de går seg vill og ikke kan 
finne treet (se 12:17)

Den store og rommelige bygningen i luften  
(se vers 26)

Verdens stolthet og tomme innbildning (se 11:36; 12:18)

De som begynner på veien til treet, men går seg vill 
i tåken (se vers 21–23)

Nephi så følgende typer mennesker i drømmen:

•	 Folkeskarer	som	hørte	Jesus,	men	“kastet	ham	ut”	(11:28)

•	 De	som	korsfestet	Jesus	selv	etter	at	han	hadde	helbredet	de	syke	og	
drevet ut djevler (se 11:31–33)

•	 Folkeskarer	som	samlet	seg	i	en	stor	og	rommelig	bygning	for	å	kjempe	
mot Lammets tolv apostler (se 11:34–36)

•	 Nephitter	og	lamanitter	som	hadde	samlet	seg	til	strid	og	ble	drept	i	
 krigen (se 12:1–4, 13–15)

•	 Nephitter	som,	på	grunn	av	stolthet,	ble	overvunnet	av	lamanittene	og	
sank ned i vantro (se 12:19–23)

De som kommer frem til treet (og smaker av frukten) 
ved å holde fast i jernstangen, men som faller fra 
når de blir gjort narr av (se vers 24–25, 28)

De som ønsker den store og rommelige bygningen 
sterkere enn treet (se vers 26–27, 31–33)

De som holdt fast i stangen og spiste av frukten.  
De ignorerte dem som gjorde narr, og falt ikke fra 
(se vers 30, 33)

De som får del i den største av alle Guds gaver – evig liv (se 15:36)

1 Nephi 8:10–12; 11:8–25. Livets tre som et 
symbol på Jesus Kristus og hans forsoning
•	 Eldste	Jeffrey R.	Holland	i	De	tolv	apostlers	quorum	
sa at livets tre symboliserer Frelseren og hans forso-
ning: “Ånden forklarte at livets tre og dets dyrebare 
frukt er symboler på Kristi forløsning” (Christ and the 

New Covenant: The Messianic Message of the Book of 
 Mormon [1997], 160).

Eldste Neal A. Maxwell (1926–2004) i De tolv apostlers 
quorum understreket ytterligere at det å få del i Guds 
kjærlighet er det samme som å få del i forsoningens 
velsignelser. Livets tre er et symbol på Guds kjærlighet 
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og Kristi forsoning: “Livets tre … er Guds kjærlighet (se 
1 Nephi 11:25). Guds kjærlighet til sine barn kommer 
sterkest til uttrykk gjennom den gave det var å la Jesus 
bli vår Forløser: ‘For så har Gud elsket verden at han 
ga sin Sønn, den enbårne’ ( Johannes 3:16). Å ha del i 
Guds kjærlighet er å ha del i Jesu forsoning og den fri-
gjøring og de gleder den kan gi” (i Conference Report, 
okt. 1999, 6; eller Liahona, jan. 2000, 6).

1 Nephi 8:20. Den “snevre og smale sti”
•	 Jesus	Kristus	sa	at	han	er	den	eneste	vei	som	kan	
føre oss til Faderen (se Johannes 14:6). Eldste Lowell M. 
Snow i De sytti vitnet om den konstante veiledning som 
Frelseren gir:

“Livet er fullt av kryssende veier og stier. Det er så 
mange veier å følge, så mange røster som roper ‘se 
her’ eller ‘se der’ [ Joseph Smith–Historie 1:5]. Det fins 
et stort mangfold og volum av media omkring oss, det 
meste myntet på å få oss nedover en vei som er bred og 
beferdet av mange.

Når du har grunnet på hvilken av disse røstene du skal 
lytte til eller hvilken av de mange veiene som er den 
riktige, har du da noen gang spurt deg selv, slik Joseph 
Smith gjorde: ‘Hva skal jeg gjøre? Hvilken av alle disse 
[røstene og veiene] er den rette, eller er de alle feil? Hvis 
en av dem er den rette, hvilken er det, og hvordan kan 
jeg få vite det?’ [ Joseph Smith–Historie 1:10].

Mitt vitnesbyrd til dere er at Jesus Kristus fortsetter å 
merke stien, lede an og definere ethvert punkt på vår 
ferd. Hans vei er trang og smal og leder til ‘lys og liv og 
endeløs dag’ [Hymns, nr. 195]” (i Conference Report, 
okt. 2005, 100; eller Liahona, nov. 2005, 96).

1 Nephi 8:23–33. Holder vi fast i jernstangen?
•	 Eldste	David A.	Bednar	i	De	tolv	apostlers	quorum	
forklarte hva det vil si å holde fast i jernstangen:

“Jeg tror at det å holde fast i jernstangen innebærer 
jevnlig, med bønnens hjelp, å benytte seg av alle de tre 
måtene å hente levende vann på som vi har drøftet i 
kveld [lese, studere og granske].

… Regelmessig bruk av alle disse tre metodene gir en 
jevnere strøm av levende vann, og det er i stor grad hva 
det betyr å holde fast i jernstangen …

Leser, studerer og gransker vi Skriftene daglig på en 
slik måte at det gjør oss i stand til å holde fast i jern-
stangen … ?” (“Et reservoar av levende vann” [Kirkens 
skoleverks temakveld for Unge voksne, 4. feb. 2007], 
10–11, www .ldsces .org).

•	 Eldste	Joseph B.	Wirthlin	(1917–2008)	i	De	tolv	apost-
lers quorum forklarte ikke bare viktigheten av å “holde 
fast” i jernstangen, men også hvordan vi kan komme 
tilbake dersom vi mister taket: “Dere må holde et fast 
grep om jernstangen gjennom tåken og mørket, livets 
vanskeligheter og prøvelser. Hvis dere løsner grepet og 
kommer bort fra stien, vil dere kanskje miste jernstan-
gen av syne i mørket en stund, helt til dere omvender 
dere og igjen tar tak i den” (i Conference Report, okt. 
1989, 93; eller Lys over Norge, jan. 1990, 67).

1 Nephi 8:24
Hvilke ord og uttrykk beskriver vår 

trofasthet mot Guds ord?

1 Nephi 8:26–27. “Den store og rommelige 
bygningen”
•	 Den	store	og	rommelige	bygningen	står	i	motsetning	
til Frelseren, som er livets tre. Eldste Glenn L. Pace i 
De sytti sammenlignet Guds normer med adferden til 
menneskene i den store og rommelige bygningen:

“For de av dere som tomme for tomme nærmer dere 
den store og rommelige bygningen, vil jeg gjøre det 
fullstendig klart at menneskene i denne bygningen 
har absolutt ingenting å tilby, bortsett fra øyeblikkets 
kortvarige tilfredsstillelse som er uunngåelig forbundet 
med langvarig sorg og lidelse. Budene du holder, ble 
ikke gitt av en lidenskapsløs Gud for å hindre deg i å ha 
det moro, men av en kjærlig Fader i himmelen som vil 
at du skal være lykkelig mens du lever her på jorden, så 
vel som i det hinsidige.

Sammenlign velsignelsene ved å etterleve Visdomsordet 
med dem du kan få del i hvis du velger å feste sammen 
med dem som er i den store og rommelige bygningen. 
Sammenlign gleden ved forstandig humor og vidd med 
drukken, fjollete, rå og høyrøstet latter. Sammenlign 
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våre trofaste unge kvinner som fremdeles rødmer i 
kinnene, med dem som for lengst har mistet rødmen 
og prøver å overtale deg til å bli med dem i deres vill-
farenhet. Sammenlign det å oppløfte folk med å tråkke 
dem ned. Sammenlign evnen til å motta personlig 
åpenbaring og veiledning i ditt liv med det å bli kasteet 
frem og tilbake ved enhver lærdoms vind. Sammenlign 
det å ha Guds prestedømme med hva som helst du 
ser som foregår i den store og rommelige bygningen” 
(i Conference Report, okt. 1987, 49–50; eller Lys over 
Norge, jan. 1988, 36).

•	 Eldste	L. Tom	Perry	i	De	tolv	apostlers	quorum	
advarte og sa at det å legge sin elsk på materielle 
eiendeler er typisk adferd for dem som befinner seg i 
den store og rommelige bygningen: “Ropene vi hører 
i dag fra den store, rommelige bygningen, frister oss 
til å konkurrere om å bli eiere av det som hører denne 
verden til. Vi synes vi trenger større hus, med garasje 
til tre biler, og en campingbil parkert ved siden av. Vi 
lengter etter klær av kjente merker, ekstra TV-apparater 
(alle med [DVD]), siste utgave av datamaskiner og den 
nyeste bilen. Ofte blir slike ting kjøpt for lånte penger 
uten tanke på å sørge for våre fremtidige behov. Resul-
tatet av all denne øyeblikkets tilfredsstillelse blir enorme 
mengder konkursbegjæringer og familier som er altfor 
opptatt med sine økonomiske byrder” (i Conference 
Report, okt. 1995, 45; eller Lys over Norge, jan. 1996, 36).

•	 I Lehis syn gjorde spotterne og mobberne narr av 
dem som spiste av frukten – de som elsker Gud og 
ønsker å tjene ham. Eldste 
Neal A. Maxwell minnet oss 
på å holde oppe troens 
skjold når vi ser og hører 
spotterne i den store og 
rommelige bygningen: “La 
oss … regne med at mange 
vil stille seg likegyldige til 
oss. Andre vil betrakte oss 
som underlige eller ville-
dede. La oss tåle pekefin-
grene som ironisk nok 
tilhører dem som går lei og 
til slutt oppdager at ‘den store og rommelige bygningen’ 
er et fullbesatt, tredjeklasses hotell (se 1 Nephi 8:31–33). 
La oss ikke spotte dem som spotter, og ikke gi akt på 
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dem (se L&p 31:9). La oss isteden bruke kreftene på å 
holde troens skjold oppe for å kvele de innkommende, 
gloende piler” (i Conference Report, okt. 2003, 108; 
eller Liahona, nov. 2003, 99).

1 Nephi 8:37. “En øm fars kjærlighet”
•	 Eldste	Robert D.	Hales	i	De	tolv	apostlers	quorum	
sa at foreldre kan følge Lehis eksempel når de har med 
villfarne barn å gjøre: “Vi må også ha tro for å undervise 
våre barn og by dem å holde budene. Vi skulle ikke la 
deres valg svekke vår tro. Vår verdighet vil ikke bli målt 
ut ifra deres rettferdighet. Lehi mistet ikke velsignelsen 
ved å spise av livets tre bare fordi Laman og Lemuel 
nektet å spise av dets frukt. Iblant føler vi oss mislykket 
som foreldre når våre barn gjør feil og kommer på 
avveie. Ingen foreldre er mislykket som gjør sitt beste 
for å elske, undervise, be for og vise omsorg for sine 
barn. Deres tro, bønner og anstrengelser vil telle til 
deres barns beste” (i Conference Report, april 2004, 90; 
eller Liahona, mai 2004, 88).

1 Nephi 9:1–5. “En vis hensikt”
•	 Selv	om	Nephi	allerede	hadde	begynt	å	føre	en	
opptegnelse over sitt folks verdslige historie, inspirerte 
Herren ham til å lage en annen opptegnelse som 
skulle inneholde hans folks religiøse historie. Følgende 
liste viser forskjellene og likhetene mellom de to 
beretningene:

 1. Vers 1–5 i 1 Nephi 9 er en beretning som er hentet 
direkte fra de små platene.

 2. Når Nephi brukte ordet disse, snakket han om de 
små platene.

 3. Når Nephi brukte ordet de eller de andre, snakket 
han om de store platene.

 4. De store platene ble laget rundt år 590 f.Kr.

 5. De små platene ble laget 20 år senere, rundt år  
570 f.Kr.

 6. Nephis forklaring på hvorfor Herren befalte ham å 
lage en annen opptegnelse (de små platene) står i 
1 Nephi 9:5.

 7. De store platene dekker en periode fra år 570 f.Kr.– 
385 e.Kr., og inneholder beretningene om konger, 
kriger og historie.

 8. De små platene dekker perioden fra år 570–130 f.Kr.,  
og inneholder en beretning om nephittenes 
tjenestegjerning.

Kapittel 3
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Selv om Nephi ikke visste årsaken til de doble oppteg-
nelsene, stolte han på at det var “i en … vis hensikt” 
(1 Nephi 9:5) som Herren kjente til (se kommentarene 
til Mormons ord 1:7 på side 130).

•	 Eldste	Marvin J.	Ashton	(1915–94)	i	De	tolv	apostlers	
quorum sa at vi kan adlyde slik som Nephi gjorde, selv 
om vi ikke forstår hvorfor: “Noen ganger når vi blir 
bedt om å være lydige, vet vi ikke hvorfor, annet enn 
at Herren har befalt det. Nephi fulgte instruksjoner selv 
om han ikke fullt ut forsto den vise hensikten. Hans 
lydighet resulterte i velsignelser for mennesker over 
hele verden. Hvis vi ikke adlyder våre ledere i dag, sår 
vi våre frø på steingrunn, og går kanskje glipp av avlin-
gen” (i Conference Report, okt. 1978, 76; eller Ensign, 
nov. 1978, 51).

1 Nephi 9:6. “Herren kjenner alle ting”
•	 Eldste	Neal A.	Maxwell	vitnet	om	at	Guds	kunnskap	
er ubegrenset:

“Noen tror oppriktig at det finnes en Gud, men ikke 
nødvendigvis en Gud som gir åpenbaringer og som er 
allvitende. Andre oppriktige mennesker stiller spørsmål 
ved Guds allvitenhet og lurer på, selv om det er med 
respekt, om selv Gud kan kjenne fremtiden. Men en 
allvitende Gud og en Gud som gir åpenbaringer, kan 
når som helst bringe for dagen fremtidige hendelser. 
Dette er mulig fordi ‘i Guds nærhet … [er] alle ting som 
hører til deres herlighet … åpenbart – fortid, nåtid og 
fremtid – og er alltid for Herrens åsyn’ (L&p 130:7). Med 
andre ord, Gud ‘kjenner alle ting, for alle ting er synlige 
for [hans] øyne’ (L&p 38:2). Han fortalte Moses: ‘Det er 
ingen Gud foruten meg, og alle ting er for mitt åsyn, for 
jeg kjenner dem alle’ (Moses 1:6).

Det finnes ingen begrensninger på Guds kunnskap i 
hellig skrift. Tvert imot leser vi: ‘Hvor stor er ikke vår 
Guds hellighet! For han vet alle ting, og det er ikke noe 
som han ikke vet.’ (2 Nephi 9:20.)” (If Thou Endure It 
Well [1996], 46).

1 Nephi 10:11–14. Israels adspredelse og 
innsamling
•	 Eldste	Bruce R.	McConkie	(1915–85)	i	De	tolv	apost-
lers quorum forklarte hvorfor Israel ble adspredt og 
noen faktorer i forbindelse med Israels innsamling:

“Hvorfor ble Israel adspredt? Svaret er klart og tydelig, 
om det finnes det ingen tvil. Våre israelittiske forfedre 
ble adspredt fordi de forkastet evangeliet, vanhelliget 
prestedømmet, forsaket Kirken og forlot riket. De ble 
adspredt fordi de vendte seg bort fra Herren, tilba avgu-
der og vandret på alle de hedenske nasjoners veier … 
Israel ble adspredt på grunn av frafall. I sin vrede over 
deres ugudelighet og opprørskhet spredte Herren dem 
blant hedningene i alle jordens nasjoner.

Hva innebærer så Israels innsamling? Israels innsamling 
innebærer å tro på, godta og leve i overensstemmelse 
med alt Herren en gang tilbød sitt utvalgte folk i oldti-
den. Den innebærer å ha tro på Herren Jesus Kristus, 
omvende seg, bli døpt og motta Den hellige ånds 
gave og å holde Guds bud. Den innebærer å tro på 
evangeliet, slutte seg til Kirken og komme inn i riket. 
Den innebærer å motta Det hellige prestedømme, å 
bli begavet med kraft fra det høye på hellige steder og 
å motta alle Abrahams, Isaks og Jakobs velsignelser 
gjennom det celestiale ekteskaps ordinans. Den kan i 
tillegg innebære en innsamling til et sted eller land som 
er utpekt for gudsdyrkelse.

Med denne innsikt i det utvalgte folks adspredelse og 
innsamling, blir vi i stand til å forstå profetiske uttalelser 
angående dette” (A New Witness for the Articles of Faith 
[1985], 515).

•	 Du	finner	mer	informasjon	om	Israels	adspredelse	i	
“Oversikt over Israels adspredelse” i tillegget (side 404). 
Du finner mer informasjon om Israels innsamling i 
“Israels innsamling” i tillegget (side 405).

1 Nephi 10:17–19. Lær ved Den hellige  
ånds kraft
•	 Eldste	Russell M.	Nelson	i	De	tolv	apostlers	quorum	
understreket behovet for å lære sannheter i evangeliet 
ved Den hellige ånds kraft: “Å etterleve Herrens normer 
krever at vi fremelsker Den hellige ånds gave. Den hjel-
per oss å forstå læren og anvende den på oss selv. Fordi 
sannhet som er gitt ved åpenbaring, bare kan forstås 
ved åpenbaring, må vi bruke bønn når vi studerer” (i 
Conference Report, okt. 2000, 19; eller Liahona, nov. 
2000, 19).

•	 Eldste	David A.	Bednar	i	De	tolv	apostlers	quorum	
forklarte at vi må unngå alt som krenker Ånden:

1 Nephi 6–11
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“Herrens ånd kommuniserer altså vanligvis med oss på 
stillferdige, fine og nesten umerkelige måter …

Normen er entydig. Hvis noe vi tenker, ser, hører eller 
gjør, fjerner oss fra Den hellige ånd, skulle vi ganske 
enkelt slutte å tenke, se, høre eller gjøre dette. Hvis det 
som for eksempel er ment som underholdning, støter 
Den hellige ånd bort, da er visselig ikke den slags 
underholdning noe for oss. Fordi Ånden ikke kan tåle 
noe som er vulgært, grovt eller upassende, er det full-
stendig klart at slikt ikke er noe for oss. Fordi vi støter 
fra oss Herrens ånd når vi deltar i noe vi vet vi skulle 
sky, er slikt definitivt ikke noe for oss” (i Conference 
Report, april 2006, 29–30; eller Liahona, mai 2006, 
29–30).

1 Nephi 10:17–19; 11:1–8
Hvilke prinsipper for å motta åpenbaring 

kan du utlede av Nephis opplevelse?

1 Nephi 11:16, 26. Guds nedlatenhet
•	 Nedlatenhet betyr at man frivillig gir avkall på rang 
eller betydning. Eldste Gerald N. Lund, en tidligere 
sytti, kommenterte hvor godt dette ordet beskriver det 
at Frelseren kom inn i jordelivet: “Her var Jesus – et 
medlem av Guddommen, Faderens førstefødte, Skape-
ren, Det gamle testamentes Jehova – som nå forlot sin 
guddommelige og hellige post og avkledde seg all sin 
herlighet og storhet og inntok et lite spedbarns kropp, 
hjelpeløs og fullstendig avhengig av sin mor og jordiske 
far. Det at han ikke skulle komme til det fineste jordiske 
palass og bli … overøst med juveler, men isteden skulle 
komme til en uanselig stall, er forbløffende. Da er det 

ikke til å undres over at engelen sa til Nephi: ‘Se, og 
tenk over Guds nedlatenhet!’” (Jesus Christ, Key to the 
Plan of Salvation [1991], 16).

Punkter å grunne på
•	 Tenk	på	de	mange	menneskene	som	blir	presentert	

i Lehis syn om livets tre. Hvordan kan du gjøre som 
dem som kom frem til treet, spiste av frukten og 
holdt seg trofaste?

•	 Hvordan	har	skriftstudium	og	det	å	følge	profetenes	
ord hjulpet deg til å holde deg på den snevre og 
smale sti, på tross av den mørke tåken?

•	 Hva	kan	du	gjøre	for	å	mer	“flittig	søke”	å	forstå	
“Guds mysterier … ved Den Hellige Ånds kraft”? 
(1 Nephi 10:19).

Forslag til oppgaver
•	 Lehis drøm inneholder intrikat symbolikk. Tegn et 

diagram som viser elementene i Lehis drøm for å 
gjøre det lettere å visuali-
sere forholdet mellom de 
forskjellige symbolene.

•	 Bare	de	som	holdt	fast	
i jernstangen, spiste av 
treets frukt. Legg en 
personlig plan for dag-
lig skriftstudium for å 
hjelpe deg å komme 
nærmere Frelseren og få 
større del i forsoningens 
velsignelser.

•	 Nephi	fikk	se	Jehovas	
nedlatenhet da han kom inn i jordelivet. Les beret-
ningene om Frelserens fødsel som finnes i Matteus 
1–2; Lukas 1–2 og Johannes 1:1–13. Skriv i dagboken 
eller Skriftene dine om ny innsikt du får om denne 
hendelsen.
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1 Nephi 12–15

Kapittel 4

Innledning
President Boyd K. Packer, president for De tolv apost-
lers quorum, talte om vår himmelske Faders ønske om å 
gi oss vårt hjertes rettferdige ønsker: “Intet budskap gis 
oftere og på flere måter i Skriftene enn ‘Be, og dere skal 
få’” (i Conference Report, okt. 1991, 26; eller Ensign, 
nov. 1991, 21). Nephi anvendte oppfordringen til å be 
om “å få se det [hans] far hadde sett, og [han] trodde at 
Herren var i stand til å åpenbare det for [ham]” (1 Nephi 
11:1). Nephis rettferdige ønsker ble belønnet, for ikke 
bare nedtegnet han informasjon som var lik den vi 
har om Lehis syn, men han nedtegnet et stort syn om 
denne verden helt frem til de siste dager (se 1 Nephi 
14:18–30). Dette synet var noe tilsvarende Johannes’ 
syn i boken Johannes’ åpenbaring i Det nye testamente. 
Mens du studerer Nephis syn, skulle du se etter profe-
tier som har blitt eller vil bli oppfylt i historiens gang – 
ikke minst de som gjelder frafall, evangeliets gjengivelse 
i de siste dager og det godes endelige seier.

Kommentarer
1 Nephi 12:11. “Gjort hvite i Lammets blod”
•	 Hvitt	er	et	symbol	på	renhet,	rettferdighet	og	
hellighet. Vi må være helt rene om vi skal være som 
Frelseren. Hvite klær symboliserer at et menneske 
er kledd i renhet, eller at renhet er et kjennetegn på 
vedkommende. En slik renhet er kun mulig å oppnå 
gjennom Jesu Kristi sonoffer, hvor hans blod ble utgytt 
for våre synder.

•	 President John Taylor (1808–87) talte om nødvendig-
heten av å gjøre noe mer enn bare å være medlem av 
Herrens kirke hvis vi skal bli tilstrekkelig verdige til å 
stå foran vår Fader i himmelen: “Det er noe som går litt 
lenger enn vi tror iblant, og det er at når vi hevder å 
være Herrens følgesvenner, når vi hevder å ha mottatt 
evangeliet og at vi lar oss styre av det, vil en slik ytring 
ikke ha noe å si med mindre vi har vasket våre kjortler 
og gjort dem hvite i Lammets blod. Det er ikke nok for 
oss å være forbundet med Guds Sion, for Guds Sion må 
bestå av mennesker som er rene av hjertet og rene i 
livet og plettfrie for Gud. Det er i hvert fall det vi har 
som mål. Vi er ikke ennå der, men vi må komme dit før 
vi er rede til å arve herlighet og opphøyelse. Derfor vil 

skinn av gudfryktighet 
være lite verdt for hvem 
som helst av oss … Det er 
ikke nok for oss å aksep-
tere evangeliet og samles 
her i Sions land og omgås 
Guds folk, være tilstede på 
våre møter og ta del i Her-
rens nadverd og prøve å 
fortsette uten å påføre oss 
selv for mye skyld. For til tross for alt dette, hvis vårt 
hjerte ikke er rett for Gud, hvis vi ikke er rene av hjertet 
for Gud, hvis vi ikke har rene hjerter og ren samvittighet 
og frykter Gud og holder hans bud, kan vi ikke, med 
mindre vi omvender oss, få del i disse velsignelsene jeg 
har snakket om, og som profetene bærer vitnesbyrd 
om” (Læresetninger fra Kirkens presidenter – John 
 Taylor [2001], 114).

1 Nephi 12–14. Oversikt
•	 Følgende	oversikt	hjelper	oss	å	visualisere	viktige	
hendelser som førte til opprettelsen av Guds rike på 
jorden:

Hendelsesforløp som førte til opprettelsen av Guds rike

Den nephittiske nasjon tilintet-
gjort (se 1 Nephi 12:19–23)

De nephittiske opptegnelser 
bevart (se 1 Nephi 13:35 40)

Det lovede land oppdaget 
av hedningefolk (se 1 Nephi 
13:12)

Det lovede land kolonisert 
av hedningefolk (se 1 Nephi 
13:13–16)
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Hendelsesforløp som førte til opprettelsen av Guds rike

En internasjonal krig i det 
lovede land (uavhengighetskri-
gen; se 1 Nephi 13:16–19)

Hedningefolk som lytter til Her-
ren, skal “regnes blant Israels 
hus” (evangeliets gjengivelse; 
se 1 Nephi 14:1–2)

Ny hellig skrift kommer frem 
(se 1 Nephi 13:35–40; 14:7)

Kristi kirke gjenopprettet (se 
1 Nephi 14:10–17)

1 Nephi 13:1–9. Den store og avskyelige kirke
•	 “Når	det	gjelder	Guds	rike,	oppretter	djevelen	alltid	
sitt rike samtidig for å gjøre motstand mot Gud” ( Joseph 
Smith, i History of the Church, 6:364).

•	 Eldste	Bruce R.	McConkie	(1915–85)	i	De	tolv	
apostlers quorum forklarte hva den store og avskyelige 
kirke er: “Benevnelsene djevelens kirke og den store og 
avskyelige kirke brukes om alle … organisasjoner, uan-
sett navn eller natur – det være seg politiske, filosofiske, 
utdannelsesmessige, økonomiske, sosiale, brorskaps-
messige, kommunale eller religiøse – som har til hensikt 
å lede mennesker inn på en kurs som fører bort fra Gud 
og hans lover, og dermed bort fra frelse i Guds rike” 
(Mormon Doctrine, 2. utg. [1966], 137–38).

•	 En	kommentator	forklarte	at	den	store	og	avskyelige	
kirke består av mer enn én enhet:

“Ingen kjent enkeltstående kirke, trosretning eller 
gruppe troende oppfyller alle betingelser for å kunne 
kalles den store og avskyelige kirke: den må være 
opprettet blant hedningene; den må ha redigert og 
kontrollert Skriftenes utbredelse; den må ha drept 
Guds hellige, heriblant apostlene og profetene; den 
må stå i ledtog med sivile myndigheter og bruke deres 
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politimakt til å påtvinge sitt religiøse syn; den må ha 
verdensherredømme; den må jage etter rikdom og 
seksuell umoral og den må bestå nært opp til verdens 
ende. Ingen enkeltstående trosretning stemmer overens 
med hele denne beskrivelsen. Babylons rolle har sna-
rere blitt spilt av mange ulike organisasjoner, ideologier 
og kirkesamfunn til forskjellige tider …

Kan vi da utpeke den historiske organisasjon som 
fungerte som den store og avskyelige kirke i kristen-
dommens første tid? Denne organisasjonen må i så fall 
ha hatt sin opprinnelse i andre halvdel av det første 
århundre og ha utført mye av sin gjerning innen midten 
av det annet århundre.

Denne perioden kan kalles kristendommens blindsone, 
for det er her det er bevart færrest primære historiske 
kilder. Vi har gode kilder om kristendommen på nytes-
tamentlig tid, men så slukkes formelig lysene, og vi 
hører dempede lyder av en voldsom kamp. Når lysene 
kommer på igjen omtrent hundre år senere, ser vi at  
noen har flyttet på alle møblene og kristendommen  
har blitt noe helt annet enn den var i begynnelsen” 
(Stephen E. Robinson, “Warring against the Saints of 
God”, Ensign, jan. 1988, 38–39).

1 Nephi 13:4–9
Lag en liste over egenskaper som forbin-
des med den store og avskyelige kirke. 

Hvordan kan det å gjenkjenne disse 
hjelpe deg å unngå å bli bedratt?

1 Nephi 13:12. “En mann blant hedningefolkene”
•	 President	Ezra	Taft	Benson	(1899–1994)	identifiserte	
denne mannen blant hedningefolkene som Christopher 
Columbus:

“Gud inspirerte ‘en mann blant hedningefolkene’ 
(1 Nephi 13:12) som ble ledet av Guds ånd til å 
gjenoppdage Amerika og gjøre Europas innbyggere 
oppmerksomme på dette rike, nye land. Denne mannen 
var naturligvis Christopher Columbus, som vitnet om at 
han handlet ved inspirasjon.
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‘Vår Herre,’ sa Columbus, ‘åpnet mitt sinn, sendte meg 
ut på havet og ga meg styrke til å klare det. De som 
fikk høre om mine ambi-
sjoner, kalte det dårskap, 
hånet meg og lo. Men 
hvem kan tvile på at Den 
hellige ånd inspirerte meg?’ 
( Jacob Wasserman, Colum-
bus, Don Quixote of the 
Seas, s. 19–20.)” (The Tea-
chings of Ezra Taft Benson 
[1988], 577).

•	 President	Gordon B.	Hinckley	(1910–2008)	mente	at	
Columbus var inspirert av Herren: “En rekke kritikere 
har uttalt seg mot [Christopher Columbus]. Jeg bestrider 
ikke at det var andre som kom til denne vestlige halv-
kule før ham. Men det var han som i tro tente en lampe 
for å se etter en ny vei til Kina, og som i prosessen 
oppdaget Amerika. Det var et fryktinngytende foreta-
gende – å seile vestover over de ukjente havområder 
lenger enn noen annen i hans generasjon. Det var han 
som til tross for frykten for det ukjente og klager og 
nesten mytteri fra mannskapet, seilte videre med hyppig 
bønn til Den allmektige om veiledning. I sine rapporter 
til Spanias regenter forsikret Columbus gjentatte ganger 
at han foretok reisen til Guds ære og for å utbre den 
kristne tro. Det er på sin plass å hedre ham for hans 
usvikelige tro i usikkerhet og fare” (i Conference Report, 
okt. 1992, 73–74; eller Lys over Norge, jan. 1993, 50).

1 Nephi 13:12–19. Herrens hånd i USAs historie
•	 President	Joseph F.	Smith	(1838–1918)	knyttet	USAs	
grunnleggelse til evangeliets gjengivelse: “Den allmek-
tige oppreiste denne store nasjon med sine allmektige 
henders kraft, for at det i de siste dager kunne bli 
mulig å opprette Guds rike på jorden. Om ikke Herren 
hadde beredt veien ved å legge grunnen for denne 
store nasjon, ville det ikke ha vært mulig (under de 
regjerende monarkiers stramme lovgivning og bigotteri) 
å ha lagt grunnen for hans store rikes komme. Herren 
har gjort dette” (Læresetninger i evangeliet, 5. utg. 
[1939], 343).

•	 Eldste	Robert D.	Hales	i	De	tolv	apostlers	quorum	
talte om hvordan Gud inspirerte Amerikas grunnleggere 
til å opprette en ny nasjon med religionsfrihet for alle 
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som forberedelse for evangeliets gjengivelse: “Over et 
århundre [etter at Amerika ble oppdaget] ledet slike 
religiøse følelser grunnleggerne av en ny nasjon på 
det amerikanske kontinent. Under Guds hånd sikret 
de religionsfrihet for alle borgere med den inspirerte 
rettighetserklæringen. Fjorten år senere, 23. desember 
1805, ble profeten Joseph Smith født. Forberedelsen 
til gjenopprettelsen var nesten fullført” (i Conference 
Report, okt. 2005, 94; eller Liahona, nov. 2005, 90).

1 Nephi 13:20–29
Nephi nevnte en bok hvor noen deler var 

 fjernet. Hvilken bok var det? Hva var noe av 
det som var fjernet? Hvorfor ble det fjernet?

1 Nephi 13:20–29. Klare og meget verdifulle 
sannheter fjernet fra Bibelen
•	 Eldste	Jeffrey R.	Holland	i	De	tolv	apostlers	quorum	
forklarte betydningen av “klare og meget verdifulle”: 
“Elementer … som manglet i Bibelen var både ‘klare og 
meget verdifulle.’ De var klare, enkle og tydelige, lette 
å forstå for menneskene. De var verdifulle på grunn av 
sin renhet og store og evige betydning for Guds barns 
frelse” (Christ and the New Covenant [1997], 5).

•	 En	lærer	foreslo	følgende	forklaring	på	de	forandrin-
ger som er gjort i Skriftene:

“Så vidt vi vet forsvant originalmanuskriptene til 
Bibelen svært tidlig. Dette gjelder ikke minst Det nye 
testamente. Sir Frederic Kenyon, en av de viktigste 
tekstforskere på begynnelsen av 1900-tallet, ga følgende 
kommentar: ‘Originalmanuskriptet til en rekke av 
bøkene er forlengst borte. De må ha gått tapt allerede 
i Kirkens tidlige tid, for ingen kristen forfatter gjør 
noen som helst hentydning til dem.’ Kenyons uttalelse 
er spesielt viktig for oss fordi den innebærer at det i 
flere hundre år ikke har eksistert noe originalt bibel-
manuskript som kunne rettlede leseren. Selv i de første 
tiårene av den opprinnelige kristne kirke virker det som 
om originaltekstene har vært borte …

Engelen [i 1 Nephi 13:21–29] gjør det helt klart at han 
ikke snakker om håndens og øyets små feiltrinn, som 
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kan føre til noen få feilplasserte bokstaver eller ord – 
ubevisste skrivefeil gjort av dem som gjorde avskrift 
av tekstene. Han tilskriver helt klart disse endringene 
til utspekulerte menns bevisste redigering [se 1 Nephi 
13:27–28] …

Når vi leser engelens ord, innser vi at verden aldri har 
hatt en komplett Bibel, ettersom den fikk massive – til 
og med katastrofale – brister allerede før den kom i 
omløp. I tillegg til omfattende bevisst forvanskning av 
Bibelen i den tidlige kristne epoke, har manuskriptene 
også gjennomgått gradvise og relativt milde endringer 
på grunn av ubevisste feil som religionsforskerne 
snakker om. Med andre ord har det vært to prosesser 
i sving: (1) en vesentlig, brå og bevisst redigering og 
forvrengning av teksten, og (2) en gradvis videreføring 
av varianter som har oppstått som en naturlig følge av 
kopiering og oversettelse” (Robert J. Matthews, A Bible! 
A Bible! [1990], 74–75).

Joseph Smith sa at “mange viktige punkter som angår 
menneskets frelse var blitt tatt ut av Bibelen, eller var 
gått tapt før den ble samlet” 
(History of the Church, 
1:245). Han sa også at 
Bibelen var korrekt slik 
“den kom fra originalforfat-
ternes hånd,” men at “uvi-
tende oversettere, 
skjødesløse avskrivere eller 
renkefulle og fordervede 
prester har begått mange 
feil” (History of the Church, 6:57.)

1 Nephi 13:32–40. Klare og verdifulle ting 
gjengitt
•	 President	James E.	Faust	(1920–2007)	i	Det	første	
presidentskap talte om hvordan Kirkens standardverker 
har vært det viktigste middel til å gjengi tapte sannheter:

“Apostelen Johannes så i et syn tiden da en engel 
skulle komme til jorden som en del av evangeliets 
gjengivelse. Denne engelen var Moroni, som viste seg 
for profeten Joseph Smith. Han viste Joseph stedet hvor 
gullplatene med oldtidsopptegnelsene lå. Joseph Smith 
oversatte så disse platene ved Guds gave og kraft, og 
Mormons bok ble utgitt. Dette er en opptegnelse om to 

folkegrupper som levde for mange hundre år siden på 
det amerikanske kontinent. Lite var kjent om dem før 
fremkomsten av Mormons bok. Men enda viktigere er 
det at Mormons bok er et annet testamente om Kristus. 
Den gjenga dyrebare sannheter om fallet, forsoningen, 
oppstandelsen og livet etter døden.

Før gjenopprettelsen hadde himmelen vært lukket i 
flere hundre år. Men nå som profeter og apostler igjen 
fantes på jorden, ble himmelen åpnet igjen med syner 
og åpenbaringer. Mange av åpenbaringene som kom 
til profeten Joseph Smith, ble nedskrevet i en bok som 
skulle bli kjent som Lære og pakter. Den gir ytterligere 
kunnskap om prinsipper og ordinanser, og er en verdi-
full kilde når det gjelder prestedømmets organisering. I 
tillegg har vi en annen bok med hellig skrift som heter 
Den kostelige perle. Den inneholder Moses’ bok, som 
ble gitt ved åpenbaring til profeten Joseph Smith, og 
Abrahams bok, som han oversatte fra en innkjøpt egyp-
tisk skriftrull. Av disse lærer vi ikke bare en hel del mer 
om Moses, Abraham, Enok og andre profeter, men vi får 
også mange flere detaljer om skapelsen. Vi lærer at Jesu 
Kristi evangelium ble gitt alle profetene fra begynnel-
sen – helt siden Adams tid” (i Conference Report, april 
2006, 68; eller Liahona, mai 2006, 67–68).

•	 Joseph	Smiths	oversettelse	av	Bibelen	bidrar	også	til	
å gjengi mange klare og verdifulle sannheter. Joseph 
Smiths oversettelse er “en revisjon eller oversettelse av 
Kong Jakobs versjon av Bibelen på engelsk som profe-
ten Joseph Smith påbegynte i juni 1830. Han ble befalt 
av Gud å foreta oversettelsen og betraktet den som en 
del av sitt kall som profet …

Joseph Smiths oversettelse har gjengitt noen av de klare 
og verdifulle ting som har gått tapt i Bibelen (1 Nephi 
13). Selv om den ikke er Kirkens offisielle bibel, gir 
denne oversettelsen mange interessante forklaringer, 
og er svært verdifull når det gjelder å få en forståelse 
av Bibelen. Den er også et vitne om profeten Joseph 
Smiths guddommelige kall og virksomhet” (Veiledning 
til Skriftene, “Joseph Smiths oversettelse”; se også 
2 Nephi 3:11; History of the Church, 1:238).

Med fortsatt åpenbaring i Herrens kirke er prosessen 
med å bringe evangeliets klare og verdifulle læreset-
ninger og prinsipper til folket, en kontinuerlig prosess. 
Konferanserapportene og andre inspirerte tekster fra 
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Herrens apostler og profeter er avgjørende for en forstå-
else av evangeliets klare og verdifulle sannheter.

1 Nephi 14:7. “Et stort og strålende verk”
•	 Skriftene	beskriver	evangeliets	gjengivelse	og	Kirkens	
organisasjon som “et stort og strålende verk” (1 Nephi 
14:7; 3 Nephi 21:9). I denne sammenheng betyr ordet 
stort viktig og betydningsfullt, mens strålende betyr vid-
underlig og ufattelig. Verk beskriver en handling eller et 
arbeid som er evigvarende.

Eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum 
forklarte at Kirkens betydning er tosidig: “Denne kirke, 
den storartede organisasjon ledet av Kristus, er et 
underlig og forunderlig verk, ikke bare på grunn av det 
den gjør for de trofaste, men også på grunn av det de 
trofaste gjør for den. Deres liv står sentralt i dette under. 
Dere er bevis på underet i alt dette” (i Conference 
Report, okt. 1994, 42; eller Lys over Norge, jan. 1995, 30).

1 Nephi 14:10–14
Hva profeterte Nephi angående  Kirkens 

medlemmer i de siste dager?

1 Nephi 14:14. Væpnet med rettskaffenhet  
og kraft
•	 Eldste	Neal A.	Maxwell	(1926–2004)	i	De	tolv	apost-
lers quorum forklarte at rettskaffenhet vil være Herrens 
folks kraft: “La oss derfor se på oss selv. For Kirken 
antyder Skriftene både en økende sikting og en økende 
åndelig tallmessig vekst – og alt dette skal skje før den 
tid da Guds folk vil være ‘væpnet med rettskaffenhet’ – 
ikke våpen – og da Herrens herlighet skal utøses over 
dem (1 Nephi 14:14; se også 1 Peter 4:17; L&p 112:25). 
Herren er bestemt på å ha et prøvet, rent og testet folk 
(se L&p 100:16; 101:4; 136:31), og ‘det er ikke noe som 
Herren din Gud beslutter i sitt hjerte at han vil gjøre, 
uten at han gjør det’ (Abraham 3:17)” (i Conference 
Report, april 1988, 8; eller Lys over Norge, juli 1988, 6).

•	 Eldste	Maxwell	forklarte	videre	at	overholdelse	av	
våre pakter er avgjørende for om dette løftet skal bli 

oppfylt: “Kirkens medlemmer har et spesielt stevnemøte 
å se frem til, brødre og søstre. Nephi så det. Han sa at 
en dag i fremtiden ville Jesu paktsfolk ‘som var adspredt 
over hele jordens overflate’, bli ‘væpnet med rettskaf-
fenhet og med Guds kraft i stor herlighet’ (1 Nephi 
14:14). Dette vil skje, men først når flere medlemmer 
blir mer hellige og mer standhaftige i sin oppførsel” (i 
Conference Report, okt. 1991, 43; eller Lys over Norge, 
jan. 1992, 37).

1 Nephi 14:18–30. Åpenbareren Johannes’ 
opptegnelse
•	 Vers	18–30	i	1 Nephi	14	henviser	til	Johannes’	åpen-
baring, den siste boken i Det nye testamente, skrevet 
av apostelen Johannes. Nephi så vår tids hendelser, 
men fikk ikke lov til å skrive om dem fordi dette var 
Johannes’ ansvar. Vers 26 kan henvise til den delen av 
Mormons bok som var forseglet. (Du finner mer infor-
masjon om den forseglede del i 2 Nephi 27:7; 3 Nephi 
26:7–11; Ether 4:7.)

1 Nephi 15:2–11. “De hadde forherdet  
sine hjerter”
•	 Eldste	Dallin H.	Oaks	i	De	tolv	apostlers	quorum	
forklarte hvordan et forherdet hjerte begrenser vår 
åndelighet:

“Nephi forsøkte å lære sine brødre at de kunne få vite 
betydningen av sin fars profetiske uttalelser, ‘som var 
vanskelige å forstå hvis man ikke spurte Herren’ (1 Ne 
15:3). Nephi sa at hvis de ikke forherdet sitt hjerte, men 
holdt budene og ba Herren i tro, ‘skal disse ting visselig 
gjøres kjent for dere’ (1 Ne 15:11).

Hvis vi forherder vårt hjerte, forkaster fortsatt åpenba-
ring og begrenser vår lærdom til det vi kan oppnå ved 
studium og logikk med utgangspunkt i det som finnes i 
våre nåværende skrifter, vil vår forståelse begrense seg 
til det Alma kalte ‘en mindre del av ordet’ (Alma 12:11). 
Hvis vi søker og aksepterer åpenbaring og inspirasjon 
for å øke vår forståelse av Skriftene, vil vi få oppfylt 
Nephis inspirerte løfte om at de som flittig søker, vil få 
‘Guds mysterier [utfoldet] for dem ved Den Hellige Ånds 
kraft’ (1 Ne 10:19)” (“Scripture Reading and Revelation”, 
Ensign, jan. 1995, 7).
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•	 Profeten	Joseph	Smith	forklarte	at	det	ikke	bare	var	
Laman og Lemuel som kunne få vite de ting som Nephi 
og hans far visste, men at dette prinsippet gjelder oss 
også: “Hvis vi alle kunne komme sammen med ett 
hjerte og ett sinn i fullkommen tro, kunne sløret like 
gjerne revne i dag som i neste uke eller på noe annet 
tidspunkt” (Profeten Joseph Smiths læresetninger, red. 
Joseph Fielding Smith [1976], 4).

“Gud har ikke åpenbart noe til Joseph som han ikke vil 
gjøre kjent for De tolv, og til og med den minste siste-
dagers-hellig kan vite alle ting like raskt som han er i 
stand til å motta det” (History of the Church, 3:380).

1 Nephi 15:12–13. Jøder og hedningefolk
•	 Vi	leser	ofte	om	jødene	og	hedningefolkene	i	Mor-
mons bok. Noen ganger er det vanskelig å forstå hvem 
teksten henvender seg til. Eldste Bruce R. McConkie i 
De tolv apostlers quorum hjalp oss med denne utfor-
dringen: “Både Lehi og Nephi deler alle mennesker i to 
kategorier, jøder og hedningefolk. Jødene var enten inn-
byggerne i kongeriket Juda eller deres etterkommere, 
mens alle andre ble regnet som hedningefolk. Vi er med 
andre ord de hedningefolk som dette skriftstedet omta-
ler. Det er vi som har mottatt evangeliets fylde, og vi 
skal bringe det til lamanittene, som er jøder, fordi deres 
forfedre kom fra Jerusalem og fra kongeriket Juda” (A 
New Witness for the Articles of Faith [1985], 556).

Eldste McConkie utpekte også én hedning som skulle 
yte et stort bidrag til gjenopprettelsen: “Joseph Smith 
[var] den hedning som skulle frembringe Mormons bok, 
og medlemmene av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers 
Hellige … er de hedningefolk som bringer frelse til 

lamanittene og til jødene” (The Millennial Messiah 
[1982], 233).

1 Nephi 15:13–16. Evangeliets gjengivelse i de 
siste dager
•	 President	Gordon B.	Hinckley	forklarte	gjenoppret-
telsens innflytelse på historien: “Mine brødre og søstre, 
forstår dere hva vi har? Skjønner dere hvilken plass vi 
har i det store drama som menneskehetens historie er? 
Dette er tiden som står i fokus for alt som har hendt tid-
ligere. Dette er tiden med gjengivelse. Dette er gjenopp-
rettelsens tid. Dette er den tid da mennesker fra hele 
jorden kommer til fjellet der Herrens hus står, for å søke 
og lære, for å vandre på hans stier og lære om hans 
veier. Dette er sammenfatningen av alle århundrene 
siden Kristi fødsel opp til den nåværende fantastiske 
tid” (i Conference Report, okt. 1999, 94; eller Liahona, 
jan. 2000, 87).

1 Nephi 15:12–20. Israels innsamling
•	 Du	finner	mer	informasjon	om	Israels	innsamling	i	
“Israels innsamling” i tillegget (side 405).

1 Nephi 15:24. Guds ord og brennende piler
•	 President	Ezra	Taft	Benson	talte	om	hvilken	velsig-
nelse det er å være i besittelse av Guds ord. Det vil 
ikke bare lede oss til store velsignelser, men det gir oss 
styrke til å stå fast i møte med fristelser: “I sin drøm 
så Lehi en jernstang som førte gjennom mørkets tåke. 
Han så at hvis menneskene ville holde seg fast i denne 
stangen, kunne de unngå elvens dyp, holde seg borte 
fra forbudte stier, og slutte å vandre på de fremmede 
veier som fører til ødeleggelse. Senere forklarte hans 
sønn Nephi det symbolske ved jernstangen. Da Laman 
og Lemuel spurte: ‘Hva betyr jernstangen?’ svarte Nephi: 
‘Den var Guds ord, og [legg merke til dette løftet] alle 
som ville lytte til Guds ord og holde fast ved det, skulle 
aldri gå til grunne. Heller ikke kunne motstanderens 
fristelser og brennende piler overmanne dem, gjøre dem 
blinde eller lede dem bort til fortapelse.’ (1 Ne 15:23–24; 
uthevelse tilføyd.) Ikke bare vil Guds ord føre oss til den 
frukt som er mer ønskverdig enn alle andre frukter, men 
i Guds ord og gjennom det kan vi hente kraft til å motstå 
fristelse, kraft til å forpurre Satans og hans utsendingers 
verk” (“Ordets makt”, Lys over Norge, nr. 6 1986, 81).
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1 Nephi 15:32–35. “Dømmes etter sine 
gjerninger”
•	 Eldste	Dallin H.	Oaks	talte	om	hvordan	våre	gjern-
inger viser hvem vi er. Det vi blir ved våre gjerninger, 
utgjør den dom vi vil motta:

“Mange vers i Bibelen og nyere hellig skrift taler om en 
endelig dom, hvor alle vil bli belønnet etter sine gjern-
inger eller sine hjerters ønsker. Men andre skriftsteder 
bygger videre på dette ved å vise til at vi blir dømt etter 
den tilstand vi har nådd.

Profeten Nephi beskriver den endelige dom med ord 
som uttrykker hva vi har blitt: ‘Og hvis deres gjerninger 
har vært urene, må de nødvendigvis selv også være 
urene, og hvis de selv er urene, kan de på ingen måte 
bo i Guds rike’ (1 Nephi 15:33; uthevelse tilføyd). Moroni 
erklærer: ‘Den som er uren, [skal] fremdeles … være uren 
og den som er rettferdig, [skal fremdeles] være rettferdig’ 
(Mormon 9:14; uthevelse tilføyd; se også Johannes’ åpen-
baring 22:11–12; 2 Nephi 9:16; L&p 88:35). Det samme 
ville gjelde ‘selvisk’ eller ‘ulydig’ eller enhver annen 
personlig egenskap som ikke er i overensstemmelse med 
Guds krav. Alma omtaler de ugudeliges ‘tilstand’ i den 
endelige dom og forklarer at hvis vi blir fordømt av våre 
ord, våre gjerninger og våre tanker, ‘[skal vi] ikke finnes 
skyldfrie … Og i denne fryktelige tilstand skal vi ikke 
våge å se opp til vår Gud’ (Alma 12:14).

Fra slike læresetninger slutter vi at den endelige dom 
ikke bare er en evaluering av alle gode og onde 
handlinger – hva vi har gjort. Den er en erkjennelse av 
den endelige følge av våre handlinger og tanker – hva 
vi har blitt. Det er ikke nok for noen bare å utføre de 
ytre handlinger. Budene, ordinansene og paktene i 
evangeliet er ikke en liste over innskudd som kreves på 
en konto i himmelen. Jesu Kristi evangelium er en plan 
som viser oss hvordan vi kan bli det vår himmelske 
Fader ønsker at vi skal bli” (i Conference Report, okt. 
2000, 41; eller Liahona, jan. 2001, 40).

1 Nephi 15:34–35. Sjelers endelige tilstand
•	 Det	er	et	klart	skille	mellom	godt	og	ondt,	lys	og	
mørke, Guds rike og djevelens rike. Helvete er det sted 
som er beredt for de urene som følger Satan, mens de 
rettskafne som har fulgt Gud, vil få nyte hans rikes fred 
og herlighet. Men hvordan kan alle menneskers endelige 

tilstand deles i bare to grupper – de som skal “bo i Guds 
rike” og de som vil “bli utstøtt”? (1 Nephi 15:35).

Nøkkelen til å besvare dette spørsmålet finnes i Lære 
og pakter 76:43, som oppsummerer Jesu Kristi verk på 
følgende måte: “[Han] forherliger Faderen og frelser alle 
sine henders gjerninger unntatt disse fortapelsens søn-
ner som fornekter Sønnen etter at Faderen har åpenbart 
ham.” Med andre ord vil den endelige tilstand omfatte 
grupperinger av personer som er frelst, og personer 
som ikke er frelst, eller fortapelsens sønner. De som er 
frelst, vil få del i en herlighetsgrad. Lære og pakter 76 
nevner tre herlighetsgrader – celestial, terrestrial og 
telestial – med informasjon om hvem som er verdige til 
hvert sted i Guds rike. Med andre ord blir man frelst i 
Guds rike i hver av de tre herlighetsgradene, mens de 
som ikke kvalifiserer seg, blir fortapelsens sønner.

Punkter å grunne på
•	 Hvordan	kan	du	bruke	Nephis	eksempel	når	det	

gjelder å adspørre Herren, til å gjøre inspirasjon og 
åpenbaring til en viktigere del av ditt liv?

•	 På	hvilke	måter	forberedte	Herren	evangeliets	gjengi-
velse i denne evangelieutdeling?

•	 Hvordan	vil	du	definere	uttrykket	“djevelens	bren-
nende piler”? Hvilke konkrete brennende piler påvir-
ker deg? Hva må du gjøre bedre for å kunne motstå 
de brennende piler som hemmer din åndelige vekst?

Forslag til oppgaver
•	 Skriv	et	kort	essay	om	et	av	følgende	spørsmål:

 1. På hvilke måter går du fremover i retning av  
livets tre?

 2. Hva representerer “den store og avskyelige kirke”?

 3. Hvordan forholder 1 Nephi 13 seg til den åttende 
trosartikkel?
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1 Nephi 16 –18

Kapittel 5

Innledning
Har du noensinne lurt på hvorfor mennesker reagerer 
forskjellig på de samme omstendighetene? Slik var det 
med Lehis familie. Under sine prøvelser var det noen 
familiemedlemmer som søkte Gud og satte sin lit til 
ham, mens andre klaget, manglet tro og gjorde opprør. 
Vår reaksjon på omstendighetene skulle resultere i vekst 
og større tro, istedenfor klaging og en opprørsk hold-
ning. Mens du leser 1 Nephi 16–18, bør du granske de 
utfordringene disse menneskene sto overfor og hvordan 
Herren kunne hjelpe Lehis familie når de var trofaste. 
Legg merke til lidelsene som ble forårsaket av gjen-
stridighet og ulydighet. Se etter eksempler på hvordan 
man kan være trofast i vanskelige omstendigheter ved 
å sammenligne dine egne utfordringer med dem Lehis 
familie opplevde.

Kommentarer
1 Nephi 16:2. “De skyldige [synes] at sannheten 
er hård”
•	 Nephi	forkynte	sannheten	for	sine	ulydige	brødre	
i et forsøk på å hjelpe dem å vende sitt hjerte til Gud. 
De som krenker Ånden ved ugudelighet, blir ofte 
fornærmet når de får inspirert irettesettelse eller straff. 
Eldste Neal A. Maxwell (1926–2004) i De tolv apostlers 
quorum forklarte hvorfor vi skulle godta Herrens 
irettesettelse selv om det gjør vondt: “Gud er ikke bare 
der i de mildeste uttrykkene for sitt nærvær; han er 
også tilstede i de tilsynelatende skarpe uttrykkene. For 
eksempel når sannheten ‘skjærer dem i hjertet’ (1 Nephi 
16:2), kan dette være et tegn på at pasienten skal gjen-
nomgå åndelig kirurgi og få stolthet fjernet fra sin sjel” 
(i Conference Report, okt. 1987, 37; eller Lys over Norge, 
jan. 1988, 27).

1 Nephi 16:7–8. Ekteskapets betydning
•	 Etter	å	ha	lest	om	ekteskapene	mellom	Lehis	og	
Ismaels familier, får vi vite at Lehi hadde oppfylt alle 
befalingene Herren hadde gitt ham (se 1 Nephi 16:8). 
Ekteskap står sentralt i Herrens planer for sine barn. 
Det første presidentskap og De tolv apostlers quorum 
har erklært Herrens syn på ekteskap: “Familien er 
forordnet av Gud. Ekteskap mellom mann og kvinne er 
helt avgjørende for hans evige plan. Barn har rett til å 
bli født innenfor ekteskapets bånd og til å bli oppdratt 

av en far og en mor som hedrer ekteskapsløftene med 
fullstendig troskap. Lykke i familien oppnås med størst 
sannsynlighet når den er grunnlagt på vår Herre Jesu 
Kristi læresetninger” (“Familien – En erklæring til ver-
den”, Lys over Norge, oktober 1998, 24).

1 Nephi 16:10, 26–29. Liahona
•	 Eldste	David A.	Bednar	i	De	tolv	apostlers	quorum	
forklarte formålet med den veiviseren som ble kalt 
Liahona, og sammenlignet den med Den hellige ånd i 
vår tid:

“Liahona ble beredt av Herren og gitt til Lehi og hans 
familie etter at de forlot Jerusalem og befant seg i 
villmarken (se Alma 37:38; L&p 17:1). Dette kompasset, 
eller veiviseren, viste retningen som Lehi og hans 
karavane skulle følge (se 1 Nephi 16:10), en ‘riktig kurs 
til det lovede land’ (Alma 37:44). Viserne i Liahona 
virket ‘i forhold til den tro og flid og oppmerksomhet’ 
(1 Nephi 16:28) de reisende viste den, og sluttet å 
virke når familiemedlemmer var stridige, ufine, dovne 
eller glemte å utøve tro (se 1 Nephi 18:12, 21; Alma 
37:41, 43).

Kompasset var også et middel for Lehi og hans familie 
til å få større ‘forståelse av Herrens veier’ (1 Nephi 
16:29). De primære hensiktene med Liahona var både å 
angi retning og å gi instruksjoner under en lang og kre-
vende reise. Veiviseren var et fysisk instrument som 
tjente som en ytre indikator på deres indre, åndelige 
stilling overfor Gud. Den virket i forhold til prinsippene 
tro og flid.
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Akkurat som Lehi ble velsignet i oldtiden, har hver av 
oss i vår tid fått et åndelig kompass som kan lede og 
instruere oss under vår jordiske reise. Den hellige ånd 
ble meddelt deg og meg da vi kom ut av verden og 
inn i Frelserens kirke gjennom dåp og bekreftelse. I 
kraft av det hellige prestedømme ble vi bekreftet som 
medlem av Kirken og formant å alltid søke ‘sannhetens 
Ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og 
kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos 
dere og skal være i dere’ ( Johannes 14:17).

“På vår vei gjennom livet mottar hver av oss rettledning 
fra Den hellige ånd, slik Lehi ble ledet ved hjelp av Lia-
hona. ‘For se, igjen sier jeg dere at hvis dere vil gå inn 
på veien og motta Den Hellige Ånd, vil den vise dere alt 
dere skal gjøre’ (2 Nephi 32:5).

Den hellige ånd virker i vårt liv nøyaktig slik Liahona 
gjorde for Lehi og hans familie – i forhold til vår tro og 
flid og oppmerksomhet” (i Conference Report, april 
2006, 31; eller Liahona, mai 2006, 30–31).

1 Nephi 16:29
Hva er de “små midler” som omtales 
i dette skriftstedet? Hvilke små ånde-
lige midler har gjort utslag i ditt liv?

1 Nephi 16:18. En bue “laget av edelt stål”
•	 En	kommentator	forklarte	bruken	av	stål	i	Mormons	
bok: “Den alminnelige bruken av metaller i kulturene i 

Mormons bok er et viktig tema som fortjener en detal-
jert gjennomgang [se John Sorenson: An Ancient Ame-
rican Setting for the Book of Mormon (1985), 277–88] 
… Det er fem klare henvisninger til metallvåpen og 
-rustninger i Mormons bok. To er henvisninger til våpen 
i det nære Østen: ‘Bladet [på Labans sverd] var av det 
edleste stål’ (1 Nephi 4:9), og Nephis bue var laget av 
‘edelt stål’ (1 Nephi 16:18). At det fantes våpen av stål 
(karbonisert jern) i det nære Østen tidlig i det sjette 
århundre f.Kr., er tydelig påvist. Robert Maddin skriver: 
‘For å oppsummere, senest innen begynnelsen av det 
syvende århundre f.Kr. hadde smedene i det østlige 
Middelhavet mestret to av prosessene som gjør jern til 
et nyttig materiale til redskaper og våpen: karbonisering 
og bråkjøling’ [“How the Iron Age Began”, Scientific 
American, okt. 1977: 131]” (William J. Hamblin og 
A. Brent Merrill: “Swords in the Book of Mormon”, i 
Warfare in the Book of Mormon, red. Stephen D. Ricks 
og William J. Hamblin [1990], 345–46).

1 Nephi 16:21–25. Den brukne buen
•	 Eldste	Neal A.	Maxwell	forklarte	at	vi	ofte	får	store	
lærdommer etter vanskeligheter: “Nephis brukne bue 
medførte utvilsomt litt irritasjon for ham, men ikke 
lammende bitterhet. Han prøvde tross alt bare å skaffe 
mat til sin store familie, så hvorfor skulle han måtte stri 
med en brukken bue også? Av denne hendelsen kom 
det imidlertid et stort undervisningsøyeblikk. Irritasjon 
er ofte en forløper for undervisning” (If Thou Endure It 
Well [1996], 128).

•	 Eldste	Richard G.	Scott	i	De	tolv	apostlers	quorum	
har sagt at motgang kan stimulere til nødvendig vekst i 
vårt liv:

“La meg dele noen forslag med deg som står overfor … 
de prøvelser som en vis Fader i himmelen ser trengs, 
selv når du lever et verdig, rettskaffent liv og er lydig 
mot hans bud.

Akkurat når alt synes å gå bra, kommer ofte utfor-
dringene i flerfoldige doser, anvendt samtidig. Når 
disse prøvelsene ikke er en følge av ulydighet fra din 
side, er de tegn på at Herren mener du er beredt til 
å vokse mer (se Ordspråkene 3:11–12). Han gir deg 
derfor erfaringer som stimulerer til vekst, forståelse og 
medfølelse med andre, og som polerer og foredler deg 
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til ditt evigvarende beste. Å få deg fra det sted du er 
til det sted Han ønsker du skal være, krever en masse 
strekking, og det medfører normalt ubehag og smerte” 
(i Conference Report, okt. 1995, 18; eller Lys over Norge, 
jan. 1996, 16–17).

•	 Tapet	av	Nephis	bue	vekket	tvil	i	Lehis	koloni	og	
fikk noen til å vende seg bort fra Gud og fokusere på 
det negative. Eldste Robert D. Hales i De tolv apostlers 
quorum rådet oss til å vende oss til Herren når vi møter 
prøvelser: “Jeg har lært å forstå hvor nytteløst det er 
å dvele ved hvorfor, hva om og hvis bare, som det 
sannsynligvis ikke vil bli gitt noe svar på i jordelivet. For 
å kunne få Herrens trøst, må vi utøve tro. Spørsmålene 
Hvorfor meg? Hvorfor vår familie? Hvorfor nå? kan van-
ligvis ikke besvares. Disse spørsmålene reduserer vår 
åndelighet og kan ødelegge vår tro. Vi trenger å bruke 
vår tid og energi på å bygge opp vår tro ved å vende 
oss til Herren og be om styrke til å overvinne denne 
verdens smerter og prøvelser og holde ut til enden for å 
få større forståelse” (i Conference Report, okt. 1998, 16; 
eller Liahona, jan. 1999, 16).

•	 Knurring	og	klaging	lot	til	å	ha	blitt	en	naturlig	
reaksjon for Laman og Lemuel. Selv Lehi hadde blitt så 
mismodig at han knurret. Eldste Marion D. Hanks i De 
syttis presidentskap understreket den store karakter-
styrke Nephi viste ved sin håndtering av krisen:

“Hva skulle han gjøre? Nephi sier han laget en bue og 
en pil av tre, fant frem en slynge og steiner, og “sa til 
min far: Hvor skal jeg gå for å finne mat?” Det er enkelt, 
ikke sant? … Med andre ord gikk Nephi til sin far og sa: 
‘Pappa, Herren har velsignet deg. Du er hans tjener. Jeg 
trenger å vite hvor jeg skal gå for å finne mat. Kan ikke 
du spørre ham, pappa?’ Han kunne ha knelt ned selv. 
Han kunne ha overtatt.

Jeg regner dette som en av de virkelig store lærdommene 
i boken, og som sagt er sidene fulle av dem. En sønn 
som var sterk nok, ydmyk nok og mandig nok til å gå 
til sin vaklende overordnede og si: ‘Kan ikke du spørre 
Gud?’ for på et eller annet vis visste han at det er slik 
man gjør menn sterke, at klok tillit til dem bygger dem 
opp. Lehi spurte Gud, Gud fortalte ham det, og Lehis 
lederskap var gjenopprettet” (Steps to Learning, Brigham 
Young University Speeches of the Year [May 4, 1960], 7).

1 Nephi 16:23. Nephis tillit til Lehi
•	 Nephi	viste	stor	ydmykhet	ved	å	gå	til	sin	far	selv	
etter at Lehi hadde knurret. Nephi respekterte ham 
uansett. President Ezra Taft Benson (1899–1994) fortalte 
om en opplevelse som illustrerer prinsippet i å søke råd 
fra våre fedre, selv om de kanskje ikke er fullkomne:

“For noen år siden kom en ung mann til kontoret mitt 
for å be om en velsignelse. Han var omtrent 18 år gam-
mel og hadde en del problemer. Det var ingen alvorlige 
moralske problemer, men han var blitt ganske forvirret i 
sin tankegang, og han var blitt engstelig. Han ba om en 
velsignelse.

Jeg spurte ham: ‘Har du noensinne spurt din far om å 
gi deg en velsignelse? Jeg antar at din far er medlem av 
Kirken?’

Han svarte: ‘Ja, han er eldste, en nokså passiv eldste.’

Da jeg spurte: ‘Er du glad i din far?’ svarte han: ‘Ja, bror 
Benson, han er en god mann. Jeg er glad i ham.’ Så sa 
han: ‘Men han lever ikke opp til sine prestedømsplikter 
som han skulle. Han går ikke regelmessig i kirken. Jeg 
vet ikke om han betaler tiende, men han er en god 
mann, en god forsørger, en snill mann.’
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Jeg sa: ‘Hva med å snakke med ham på et passende 
tidspunkt og spørre ham om han vil gi deg en fars 
velsignelse?’

‘Å,’ sa han, ‘jeg tror det ville skremme ham.’

Til dette svarte jeg: ‘Er du villig til å prøve? Jeg skal be 
for deg.’

Han sa: ‘Greit, da skal jeg prøve.’

Noen dager senere kom han tilbake. Han sa: ‘Bror 
Benson, dette er det fineste som har hendt i familien 
vår.’ Han klarte nesten ikke å styre følelsene sine da han 
fortalte meg hva som hadde hendt. Han sa: ‘Da anled-
ningen bød seg, nevnte jeg det for far, og han svarte: 
“Ønsker du virkelig at jeg skal gi deg en velsignelse?” 
Jeg sa: “Ja, far, det gjør jeg.”’ Så sa han: ‘Bror Benson, 
han ga meg en av de vakreste velsignelsene noen kan 
ønske seg. Mor gråt under hele velsignelsen. Da han 
var ferdig, var det et bånd av forståelse, takknemlighet 
og kjærlighet mellom oss som vi aldri før har hatt i vårt 
hjem’” (i Conference Report, okt. 1977, 45–46; eller Lys 
over Norge, april 1978, 41).

1 Nephi 16:34. “Et sted som ble kalt Nahom”
•	 På	hebraisk	kan	nahom bety “trøst”, av verbet 
nahom, som betyr “å være lei seg, søke trøst”. En 
nyhetsartikkel i Ensign beskrev et arkeologisk funn som 
viste navnet Nahom på den arabiske halvøy:

“En gruppe siste-dagers-hellige forskere fant nylig bevi-
ser som knytter et sted i Yemen, i det sydvestre hjørnet 
av den arabiske halvøy, til et navn som forbindes med 
Lehis reise slik den er nedtegnet i Mormons bok.

Warren Aston, Lynn Hilton og Gregory Witt fant et stei-
nalter som profesjonelle arkeologer daterte til minst år 
700 f.Kr. Dette alteret har en 
inskripsjon som bekrefter 
‘Nahom’ som et virkelig 
sted som fantes på halvøya 
før Lehis tid” (“News of the 
Church”, Ensign, feb. 
2001, 79).

1 Nephi 17:4. Hvorfor tok denne reisen åtte år?
•	 I	Alma	37:39–43	informerte	Alma	oss	om	at	Lehis	
familie “ikke [reiste] korteste vei” eller “ikke … hadde 
fremgang på sin reise” fordi Liahona ofte sluttet å virke. 
Den sluttet å virke fordi mange av dem ikke utøvde tro, 
og de overtrådte Guds lover. Dette kan forklare hvorfor 
en reise som kunne ha vært atskillig kortere, tok så lang 
tid. (Se kartet “En rute som kan ha blitt fulgt av Lehis 
familie” i vedlegget, side 399.)

1 Nephi 17:6. Tolv forhold som rådet i landet 
Overflod
•	 Lehis	familie	“frydet	[seg]	svært	meget	da	[de]	kom	
frem til havet” ved Bountiful (1 Nephi 17:6). Bountiful 
må ha vært et fruktbart område. Det følgende er 12 
forhold som rådet i landet Overflod (kartlagt i Warren P. 
og Michaela Knoth Aston: In the Footsteps of Lehi: New 
Evidence for Lehi’s Journey across Arabia to Bountiful 
[1994], 28–29):

 1. Ferskvann var tilgjengelig hele året 

 2. “Mye frukt og vill honning” (1 Nephi 17:5–6; 18:6)

 3. Fruktbar jord i både området som helhet (17:5, 8) 
og på det nøyaktige stedet (17:6) hvor Lehis familie 
slo leir

 4. Rimelig god tilgang til havet fra den indre ørken

 5. Et fjell som var fremtredende nok til å berettige 
Nephis henvisning til “fjellet” og nær nok til at han 
kunne gå dit og “ba ofte” (18:3; se også 17:7)

 6. Klipper hvorfra Nephis brødre kunne ha kastet ham 
“i havets dyp” (17:48)

 7. En strandlinje (17:5) som egnet seg til bygging og 
sjøsetting av et skip (18:8)

 8. Malm og flintsten til Nephis redskaper (17:9–11, 16)

 9. Tilstrekkelig med stort tømmer til å bygge et sjødyk-
tig skip (18:1–2, 6)

 10. Vind og havstrømmer som kunne føre skipet ut på 
havet (18:8–9)

 11. Ingen befolkning i området

 12. “Nesten østover” fra Nahom (17:1; se også 16:34)
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En rute som kan ha blitt fulgt av Lehis familie

1 Nephi 17:7–19. Nephi viste sin tro ved sine 
handlinger
•	 Nephis	reaksjon	på	Herrens	befaling	om	å	bygge	
et skip gir oss innsikt i hans bemerkelsesverdige tro. 
Andre profeter har også til tider blitt overveldet av 
oppgaver som har blitt gitt dem av Herren. Moses følte 
seg uskikket da han ble kalt til å lede Israels barn (se 
2 Mosebok 4:1–5). Enok følte seg tung i tale og undret 
seg over hvorfor Herren kalte ham (se Moses 6:31). 
Nephi kunne ha blitt overveldet over tanken på å skulle 
bygge et havgående fartøy. Hans reaksjon viste imidler-
tid stor tro: “Hvor skal jeg gå for å finne malm jeg kan 
smelte, så jeg kan lage verktøy til å bygge skipet … ?” 
(1 Nephi 17:9). Nephis optimisme kom neppe av tidli-
gere erfaring med å bygge skip. Den kom nok heller av 
en enorm tro på Gud.
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1 Nephi 17:23–34. Israelsfolkets utvandring  
fra Egypt
•	 Nephi	så	på	sin	families	erfaring	i	villmarken	som	
en slags parallell til det gamle Israels vandringer i 
villmarken (se 1 Nephi 17:13, 23, 30, 41–42). En forfatter 
redegjorde for det vitnesbyrd Mormons bok gir om den 
utvandring som ble ledet av Moses: “De såkalte lærde 
kritikere av Bibelen har stilt spørsmål ved om miraklene 
i forbindelse med Israels utvandring under Moses’ 
ledelse faktisk skjedde slik de er beskrevet i Det gamle 
testamente. (Se 2 Mosebok 14:19–20, 26–31; 16:4, 15; 
17:5–6; 4 Mosebok 21:6–9.) Mormons bok underbygger 
imidlertid at disse mirakuløse hendelsene virkelig fant 
sted. (1 Nephi 17:23, 26, 28, 29, 30, 41.) All den stund 
Nephis kunnskap om disse miraklene kom fra de auten-
tiske beretningene på Labans messingplater (1 Nephi 
5:11), skulle siste-dagers-hellige ikke ha noen som helst 
grunn til å tvile på Bibelens fremstilling. Nok en gang 
fungerer Mormons bok som vitne for den ledsagende 
hellige skrift, Bibelen” (Daniel H. Ludlow: A Companion 
to Your Study of the Book of Mormon [1976], 115).

1 Nephi 17:19–46
På hvilke måter brukte Nephi  beretningen 

om Israels utvandring til å undervise 
Laman og Lemuel? Hvilke begivenheter i 

ditt liv vitner om Guds barmhjertighet?
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1 Nephi 17:45. Mottagelighet for åndelig 
kommunikasjon
•	 Hvorfor	klarte	ikke	Laman	og	Lemuel	å	forstå	Her-
rens vilje, selv etter å ha sett en engel? Hvorfor kunne 
de ikke få en åndelig bekreftelse på sin reise, slik deres 
yngre bror Nephi fikk? (se 1 Nephi 2:16). Nephi iden-
tifiserte grunnen til deres åndelige ufølsomhet som at 
de var “snare til å gjøre misgjerninger” (1 Nephi 17:45). 
President James E. Faust (1920–2007) i Det første pre-
sidentskap sammenlignet verdighet til å motta Ånden 
med å ha dekning på mobiltelefonen:

“Mobiltelefonen brukes til mye av vår tids kommunika-
sjon. Men av og til er vi i områder hvor signalet til mobi-
ltelefonen ikke når frem. Det kan skje når brukeren 
befinner seg i en tunnel eller et dalføre, eller hvis det er 
andre forstyrrelser.

Slik er det også med guddommelig kommunikasjon. 
Den stille, lave røsten er svært kraftfull selv om den er 
stille og lav. Den ‘hvisker og gjennomtrenger alle ting’ 
[L&p 85:6] … Kanskje noe i vårt liv hindrer oss i å høre 
budskapet fordi vi er ‘følelsesløse’ [1 Nephi 17:45]. Ofte 
befinner vi oss i åndelige dødsoner – på steder og i 
situasjoner som blokkerer for guddommelige budskap. 
Noen av dødsonene er sinne, pornografi, overtredelse, 
selviskhet og annet som krenker Ånden” (i Conference 
Report, april 2004, 67–68; eller Liahona, mai 2004, 67).

•	 President	Boyd K.	Packer,	president	for	De	tolv	
apostlers quorum, beskrev åndelig kommunikasjon slik:

“Den hellige ånd taler med en røst som du føler mer 
enn hører. Den beskrives som en mild, lav røst [L&p 
85:6]. Når vi snakker om å ‘lytte’ til Åndens hvisken, er 
det vanligst å beskrive åndelige tilskyndelser ved å si: 
‘Jeg fikk en følelse  …’

Åpenbaring kommer som ord vi føler mer enn hører. 
Nephi sa til sine opprørske brødre, som hadde sett en 
engel: ‘Dere var følelsesløse så dere ikke kunne føle hans 
ord.’ [1 Nephi 17:45; uthevelse tilføyd]” (i Conference 
Report, okt. 1994, 77; eller Lys over Norge, jan. 1995, 58).

•	 Laman	og	Lemuel	var	“følelsesløse”	og	kunne	ikke	
“føle” Den hellige ånds ord (1 Nephi 17:45). Eldste 
Joseph B. Wirthlin (1917–2008) i De tolv apostlers 
quorum forklarte at åndelig ufølsomhet ikke bare er et 
problem for dem som har begått alvorlig synd:

“Jeg er redd noen medlemmer av Herrens kirke lever 
langt under sine privilegier med hensyn til Den hellige 
ånds gave. Noen distraheres av det som hører verden til, 
som fortrenger Den hellige ånds innflytelse og hindrer 
dem i å gjenkjenne Åndens tilskyndelser. Vi lever i en 
larmende og travel verden. Husk at å ha det travelt ikke 
nødvendigvis er det samme som å være åndelig. Er vi 
ikke forsiktige, kan denne verdens ting fortrenge det 
åndelige.

Noen er åndelig sløvet og følelsesløse fordi de velger å 
begå synd. Andre lever ganske enkelt i åndelig selvtil-
fredshet, uten noe ønske om å strekke seg ut over seg 
selv og kommunisere med Guddommen. Hvis de ville 
åpnet sitt hjerte for Den hellige ånds usigelige gaves 
foredlende innflytelse, ville de oppdaget en strålende, 
ny åndelig dimensjon. De ville fått et perspektiv de 
knapt kunne ha forestilt seg. De kunne selv ha fått 
kunnskap om det som hører Ånden til, som er utsøkt, 
kostelig og i stand til å utvide sjelen, utvide sinnet og 
fylle hjertet med usigelig glede” (i Conference Report, 
april 2003, 27; eller Liahona, mai 2003, 27).

1 Nephi 17:45
Studer dette verset og pek på forskjellige 

måter Herren kan tale på til forskjellige tider.

1 Nephi 18:9. Sang og dans
•	 Enkelte	vil	kanskje	på	bakgrunn	av	1 Nephi	18:9	feil-
aktig konkludere med at Herren ikke bifaller sang eller 
dans. Nephi sa to ganger at de syndet når deres sang og 
dans fikk dem til å “tale på en meget usømmelig måte” 
(1 Nephi 18:9). Ordet usømmelig betyr her at de var rå, 
vulgære eller ufine. Herren har sagt at han bifaller pas-
sende sang og dans (se Salmene 149:1–4; L&p 136:28). 
Disse skriftstedene forteller oss at vi kan prise Herren 
gjennom sang og dans. Satan kan imidlertid bruke dans 
eller musikk som noe nedbrytende og noe som kan 
få oss til å miste Ånden. Derfor ber Kirkens ledere oss 
være forsiktige med hva slags musikk vi lytter til og 
hvordan vi danser. Det første presidentskap har sagt:

“Velg med omhu den musikken du lytter til. Legg 
merke til hva du føler mens du lytter til den. Ikke lytt til 
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musikk som jager bort Ånden, oppmuntrer til umoral, 
glorifiserer vold eller benytter dårlig eller støtende 
språk …

Dans kan være moro og gi deg anledning til å treffe nye 
mennesker. Men dans kan også misbrukes. Når du dan-
ser, så unngå tett kroppskontakt med partneren. Innta 
ikke stillinger eller anvend bevegelser som antyder 
seksuell adferd. Planlegg og vær med på dansetilstel-
ninger hvor antrekk, personlig fremtreden, lys, tekster 
og musikk bidrar til en sunn atmosfære hvor Herrens 
ånd kan være tilstede” (Til styrke for ungdom: Hvordan 
oppfylle vår plikt overfor Gud [2001], 20–21).

1 Nephi 18:25. Hester
•	 Hester	på	den	vestlige	halvkule	før	Columbus’	tid	
har vært et omstridt tema. Nyere arkeologiske funn har 
imidlertid kastet nytt lys over temaet: “ ‘Fossile levninger 
av hester som bare i liten grad skiller seg ut fra de min-
dre og mer underlegne arter som finnes i dag, finnes 
i rikelige grad i avleiringer fra den nyere geologiske 
tidsalder i nesten alle deler av Amerika, fra Escholz Bay 
i nord til Patagonia i syd. På dette kontinentet døde 
de imidlertid helt ut, og det fantes ingen hester der, 
hverken ville eller tamme, da den spanske erobring fant 
sted. Dette er svært bemerkelsesverdig, for da hester ble 
tatt med fra Europa og sluppet fri, viste deres hurtige 
formering på slettene i Syd-Amerika og Texas at klima, 

beite og andre forhold var ytterst gunstige for deres 
eksistens. Den tidligere overflod av hestearter i Ame-
rika, deres fullstendige utryddelse og deres perfekte 
tilpasning til omgivelsene da de igjen ble innført av 
mennesker, reiser interessante, men så langt ubesvarte 
spørsmål om geografisk fordeling.’ (New Americanized 
Encyclopedia, bind. 5, s. 3197.)” ( Joy M. Osborn: The 
Book of Mormon–The Stick of Joseph, 2. utg. [2001], 164).

Punkter å grunne på
•	 Hvilke	egenskaper	gjorde	Nephi	til	en	Herren	kunne	

stole på?

•	 Hvordan	kan	det	å	spørre	dine	foreldre	om	råd	styrke	
ditt forhold til dem og til Herren?

•	 Hvorfor	er	det	farlig	å	ignorere	eller	bli	“følelsesløs”	
for Den hellige ånds tilskyndelser?

Forslag til oppgaver
•	 Skriv	noen	linjer	om	formålet	med	Liahona	og	prin-

sippene for dens virkemåte.

•	 Pek	på	en	læresetning	eller	et	prinsipp	i	hver	av	føl-
gende henvisninger:

1 Nephi 16:28 

1 Nephi 17:13–14 

1 Nephi 17:45–46 

1 Nephi 18:15–16 

•	 Sammenlign	Nephis	tidligere	erfaring	med	utfri-
else i 1 Nephi 7:16–18, med 1 Nephi 18:11–20. Svar 
deretter på følgende spørsmål:

 1. Selv om dette er den samme rettferdige person 
med den samme tro, hvorfor tror du Nephi ble 
utfridd øyeblikkelig første gang og først etter fire 
dager ved det andre tilfellet?

 2. Hva måtte skje i 1 Nephi 18 før Nephi ble utfridd?

Kapittel 5
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1 Nephi 19 –22

Kapittel 6

Innledning
Mens han studerte messingplatene, fant Nephi mange 
profetier om Jesu Kristi misjon. Blant disse var Jesajas, 
Zenos’, Zenocks og Neums skrifter. Nephi leste disse 
profetiene for sitt folk. Han tok også med en del av 
dem på de mindre platene, i håp om å overtale sitt folk 
og fremtidige lesere til å tro på Forløseren (se 1 Nephi 
19:18, 23–24   ).

Mens du studerer 1 Nephi 19–22, skulle du se etter 
tegn på Herrens store kjærlighet til sine barn. Nephi 
nedtegnet profetier som viser at det adspredte Israel til 
slutt ville få evangeliets fylde gjengitt og bli samlet til ett 
rike. Nephi forkynte dessuten at selv om stor ugudelig-
het ville råde på jorden i de siste dager, “behøver ikke 
[de rettferdige] frykte” (1 Nephi 22:17) fordi Herren 
vil holde sin beskyttende hånd over dem. Herren har 
aldri i historiens løp glemt sitt folk, heller ikke vil han 
glemme dem nå, for han har gravert dem i sine hender 
(se 1 Nephi 21:16).

Kommentarer
1 Nephi 19:1–6. To sett med plater
•	 Nephi	skrev	om	de	to	settene	med	plater	som	han	
laget (se 1 Nephi 9). Nephis større plater inneholdt en 
detaljert beretning om hans folk. Nephis mindre plater 
var en hellig religiøs opptegnelse. I 1. Nephi 19:1–6 
viser “de første platene” og “de andre platene” til Nephis 
større plater; “disse platene” viser til Nephis mindre 
plater (se kommentarene til Mormons ord på side 129).
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1 Nephi 19:7–9. Verden skal akte ham for intet
•	 Nephi	skrev	at	Jesus	Kristus	ble	slått	fordi	menne-
skene på hans tid aktet ham “for intet”. Frelseren var 
ikke viktig for dem. De mente at han ikke dugde til noe 
“uten til å … tråkkes ned av menneskene” (Matteus 
5:13). Eldste Neal A. Maxwell (1926–2004) i De tolv 
apostlers quorum kommenterte at dagens mennesker 
ofte har den samme skjebnesvangre tankegang: “For 
mange i dag besvares dessverre spørsmålet ‘hva mener 
dere om Messias?’ (Matteus 22:42) med: ‘Jeg mener 
egentlig ikke noe om ham i det hele tatt!’ ” (i Confe-
rence Report, okt. 1995, 27; eller Lys over Norge, jan. 
1996,–23).

•	 Ved	en	annen	anledning	sa	eldste	Maxwell	at	
uavhengig av hva verden sier, må vi stå fast i vårt vitnes-
byrd om Frelseren: “Sentralt i Faderens plan står Jesus 
Kristus, menneskehetens Forløser. Men som forutsagt 
akter mange Jesus ‘for intet’ (1 Nephi 19:9), eller de 
betrakter ham bare ‘som et menneske’ (Mosiah 3:9). 
Selv om andre fornekter eller setter grenser for Jesus, 
betrakter vi ham som vår Herre og Frelser! Brødre og 
søstre, det betyr forholdsvis lite hva andre mener om 
ham, men det betyr veldig mye hva vi mener om ham. 
Det betyr også veldig lite hvem andre sier at vi er. Det 
som betyr noe, er hvem vi sier at Jesus er” (i Conference 
Report, april 1984, 27; eller Ensign, mai 1984, 21).

1 Nephi 19:10–16. Zenock, Neum og Zenos
•	 Nephi	siterte	fra	Zenock,	Neum	og	Zenos.	Dette	var	
profeter på gammeltestamentlig tid hvis detaljerte profe-
tier om Jesus Kristus var nedtegnet på messingplatene. 
Derfor vet vi at de levde før år 600 f.Kr. De talte tydelig 
om Messias’ liv og virke og hva som kom til å skje med 
Israels hus (se også Helaman 8:19–20). Uten Mormons 
bok ville vi ikke ha visst noe om disse tre profetene og 
deres vitnesbyrd om Kristus.
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1 Nephi 19:11
Selv om ikke alle fysiske katastrofer skyldes 
guddommelig straff, hva later til å være hen-
sikten med de naturkatastrofer som omtales?

1 Nephi 19:21–24.    Vi skulle anvende Skriftene 
på oss selv
•	 Nephi	leste	Skriftene	for	sitt	folk	og	“anvendte	alle	
Skriftene på [dem]” (vers 23   ). Hvordan kan vi 
anvende Skriftene på oss selv til “gavn og lærdom”? 
(vers 23   ). Spørsmål som de følgende kan med fordel 
hjelpe oss å anvende Skriftene på oss selv:

Hvilken betydning har denne hendelsen eller dette 
prinsippet for meg i dag? For eksempel: Hva kan jeg 
lære av Laman og Lemuels opprør? Hva kan Nephis 
lydighet lære meg om trofasthet?

Hvordan ville jeg ha reagert dersom jeg var i denne 
situasjonen eller sto overfor denne utfordringen eller 
problemstillingen? Hvilke svake eller sterke sider ville 
jeg finne i min egen karakter? Er jeg som Lehis familie-
medlemmer som knurret i villmarken, eller er jeg som 
Nephi og Sam? Klager jeg når det begynner å bli van-
skelig, eller stoler jeg på Gud uansett omstendigheter?

Hva lærer denne hendelsen 
meg om Gud og hans 
handlemåte med sine barn? 
Hva lærer jeg om hva som 
behager eller mishager 
Gud, når jeg studerer hvor-
dan menn og kvinner i 

Skriftene lever? Hvorfor ble nettopp dette konseptet, 
dette prinsippet eller denne hendelsen tatt med i 
Skriftene?

1 Nephi 20–21. En introduksjon til Jesajas 
skrifter
•	 Hvorfor	tok	Nephi	med	Jesaja	48–49	(1 Nephi	20–21)	
på dette punktet i sin opptegnelse? Vi finner et svar 
på dette spørsmålet i 1 Nephi 19:21: “Og [Herren] viste 
virkelig profetene i fordums tid [heriblant Jesaja] alt som 
ville skje med dem [jødene i Jerusalem], og han viste 

også mange hva som ville skje med oss [nephittene i 
Amerika].”

Oversikt over 1 Nephi kapittel 20–21

Profetene (heriblant Jesaja) ble vist “dem”, eller jødene.
Profetene (heriblant Jesaja) ble vist “oss”, eller nephittene.

1. Nephi 20 (Jesaja 48) handler om “dem” – jødene i 
Jerusalem.
1. Nephi 21 (Jesaja 49) handler om “oss” – nephittene i 
Amerika.

Herren viste jødene til Jesaja – 1. Nephi 20 (Jesaja 48).
Herren viste nephittene til Jesaja – 1. Nephi 21 (Jesaja 49).

•	 Hvorfor	tok	Nephi	med	andre	av	Jesajas	skrifter	flere	
steder i sin opptegnelse (spesielt 2 Nephi 12–25)?

Nephi innledet det første av sine Jesaja-sitater med 
følgende ord: “Hør profetens ord, dere som er en 
levning av Israels hus, en gren som er blitt brukket av. 
Hør profetens ord som ble skrevet til hele Israels hus, 
og anvend dem på dere selv, så dere kan ha håp – og 
likeledes deres brødre som dere er avbrukket fra – for 
på denne måten har profeten skrevet” (1 Nephi 19:24; 
uthevelse tilføyd).

Jesajas skrifter vitner om at Jesus Kristus er den eneste 
sanne kilde til håp for menn og kvinner som lever i en 
fallen verden. Derfor siterte Nephi hundrevis av vers 
fra Jesaja som vitner om Frelseren. En religionsforsker 
sa at “av de 425 versene fra Jesaja som er sitert i 
Mormons bok, sier 391 noe om Jesu Kristi egenskaper 
eller misjon” (Monte S. Nyman: “Great Are the Words of 
Isaiah” [1980], 7).

Nephi var dessuten oppmerksom på at Jesajas vitnes-
byrd minnet om hans eget, ettersom begge hadde sett 
Herren. Nephi forklarte:

“Og nå skriver jeg, Nephi, flere av Jesajas ord, for min 
sjel fryder seg over hans ord. For jeg vil anvende hans 
ord på mitt folk, og jeg vil sende dem ut til alle mine 
barn. For han så sannelig min Forløser, likesom jeg også 
har sett ham.

Og min bror, Jakob, har også sett ham likesom jeg 
har sett ham, derfor vil jeg sende deres ord ut til mine 
barn for å bevise for dem at mine ord er sanne. Derfor 
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har Gud sagt: Ved tre vitner vil jeg stadfeste mitt ord. 
Likevel sender Gud flere vitner, og han beviser alle sine 
ord” (2 Nephi 11:2–3).

Den største validering av Jesajas skrifter kom fra Frelse-
ren selv. Da han betjente nephittene, erklærte Jesus:

“Og se, nå sier jeg til dere at dere burde granske disse 
ting. Ja, jeg befaler dere at dere gransker disse ting med 
flid, for store er Jesajas ord.

For han talte visselig om alle ting angående mitt folk 
som er av Israels hus. Derfor måtte han nødvendigvis 
også tale til hedningefolkene.

Og ting som han talte, har skjedd og skal skje ifølge de 
ord som han talte” (3 Nephi 23:1–3; uthevelse tilføyd).

•	 Hva	skjedde	mens	Jesaja	levde,	og	hvorfor	blir	frem-
deles hans profetier oppfylt i dag?

Jesaja profeterte fra cirka år 740–701 f.Kr. Mens han 
levde, vokste kongerikene Israel og Juda i velstand og 
led under avgudsdyrkelse. Folkets urettferdighet førte 
til åndelig svakhet og politisk fare. I løpet av kort tid 
ble Israel og Juda svake vasallstater under det mektige 
Assyria. Israels adspredelse begynte faktisk mens Jesaja 
levde, ettersom mange israelitter fra det nordlige konge-
riket Israel ble ført bort i fangenskap av assyrerne.

Jesaja advarte gjentatte ganger mot konsekvensene av 
ugudelighet og forutsa de ulykker som ville komme 
over Israels hus på grunn av dette, herunder Israels 
adspredelse fra sine arveland og tapet av paktens vel-
signelser. Han vitnet også gjentatte ganger om at Israels 
eneste håp ville være utfrielse ved Messias. Mange av 
Jesajas profetier handler om Frelserens komme til jor-
den, både i tidens midte og ved innledningen av tusen-
årsriket. Han ga også detaljer om Israels innsamling i de 
siste dager og gjenopprettelsen av evangeliets pakt.

•	 Hvorfor	er	Jesaja	vanskelig	å	forstå?

Da Nephi valgte ut sitater fra Jesaja til sin opptegnelse, 
visste han at mange lesere ville slite med å forstå dem. 
Selv mange på Nephis tid klarte ikke å forstå dem. Han 
nevnte tre grunner til denne vanskeligheten:

 1. De kjente ikke til “måten å profetere på blant jødene” 
(2 Nephi 25:1).

 2. De var ikke “fylt med profetiens ånd” (vers 4).

 3. De ble ikke “undervist på samme måte som jødene 
ble” (vers 5).

I tillegg til de årsaker Nephi oppga, opplever lesere i 
vår tid også andre vanskeligheter:

 1. Det meste av Jesajas skrifter er skrevet som poesi. 
Skjønnheten og dybden i poesi på ett språk er ikke 
lett å overføre til andre språk.

 2. Mange av Jesajas profetier er dualistiske av natur. 
Altså kan profetiene bli oppfylt under mange 
omstendigheter på forskjellige tider i historien.

 3. Jesaja gjorde omfattende bruk av symbolikk. Mange 
av gjenstandene og hendelsene han omtalte, var fra 
hans egen tid og er vanskelige for oss å forstå i dag.

Kort sagt, akkurat slik Jesus forkynte dype sannheter 
gjennom lignelser som skjulte deres betydning for 
dem som ikke var beredt til å forstå, talte Jesaja på en 
måte som krevde mer av hans lyttere enn ubesværet 
overveielse.

•	 Hva	kan	hjelpe	leseren	å	forstå	Jesajas	ord?

Tre grunnleggende retningslinjer hjelper alle som 
ønsker å forstå det Jesaja skrev:

 1. Studer andre skrifter. Skriftene selv gir mange inn-
blikk i betydningen av Jesajas skrifter. I Bible Dictio-
nary står følgende: “Dagens leser har ingen bedre 
skriftlig kommentar og rettesnor for å forstå Jesaja 
enn Mormons bok og Lære og pakter” (“Isaiah”, 707). 
Ikke bare tolker disse bøkene deler av Jesaja, de 
inneholder også læresetninger og profetier som kas-
ter lys over Jesajas ord. Disse Skriftene fra nyere tid 
fyller inn detaljer som ikke kommer like klart frem i 
Bibelen.

 2. Søk profetiens ånd. Som Nephi nevnte, kunne ikke 
de som ikke var “fylt med profetiens ånd” (2 Nephi 
25:4) på hans tid, forstå 
betydningen av Jesajas 
skrifter. Det samme gjel-
der i dag. Enhver opp-
riktig student av Jesaja 
må søke åpenbaring 
gjennom Den hellige 
ånd som kan opplyse 
deres forstand og hjelpe 
dem å lese ordene ved 
den samme Ånd som de 
ble skrevet – i Jesu Kristi 
vitnesbyrd (se Johannes’ 
åpenbaring 19:10).
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 3. Studer flittig. Eldste Bruce R. McConkie (1915–85) i 
De tolv apostlers quorum oppfordret siste-dagers-
hellige til å vie seg til et seriøst studium av Jesaja: 
“Les, grunn og be – vers for vers, tanke for tanke, 
skriftsted for skriftsted, kapittel for kapittel! Jesaja stil-
ler selv følgende spørsmål: ‘Hvem vil han lære kunn-
skap, og hvem vil han få til å forstå sitt budskap?’ 
Hans svar var: ‘Det barn som nettopp er avvent fra 
melken, som nettopp er tatt bort fra brystet? For bud 
på bud, bud på bud, regel på regel, regel på regel, litt 
her, litt der.’’ ( Jesaja 28:9–10.)” (“Ten Keys to Under-
standing Isaiah”, Ensign, okt. 1973, 83).

1 Nephi 20:1–2. “Etter den hellige stad  
kaller de seg”
•	 I	1 Nephi	20:1–2	refset	profeten	Jesaja	Israels	hus	for	
at de hevdet at de fulgte Herren når de ikke holdt hans 
bud. De trodde at fordi de var hans paktsfolk og bodde 
i den hellige byen Jerusalem, ville Gud alltid beskytte 
dem. Jesaja forkynte at det ikke er hvor man bor, men 
hvordan man lever som betyr noe (se vers 18–22).

1 Nephi 20:10. “Lidelsens ovn”
•	 Intens	varme	foredler	metall	og	fjerner	urenheter.	
Eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum sa 
at lidelser på samme måte kan foredle og rense oss: 
“De fleste av oss opplever i noen grad det Skriftene 
kaller ‘lidelsens ovn’ ( Jesaja 48:10; 1 Nephi 20:10). 
Noen strever med å ta seg av et funksjonshemmet 
familiemedlem. Andre opplever at en av deres kjære 
dør, eller at de ikke oppnår eller må utsette rettferdige 
mål som ekteskap eller å få barn. Atter andre kjemper 
med personlige utfordringer eller med følelsen av å bli 
avvist, å ikke strekke til, eller med depresjon. Ved en 
kjærlig himmelsk Faders rettferdighet og barmhjertighet 
kan den lutring og helliggjørelse som er mulig ved slike 
erfaringer, hjelpe oss å oppnå det Gud ønsker at vi skal 
bli” (i Conference Report, okt. 2000, 43; eller Liahona, 
jan. 2001, 40).

•	 Eldste	Robert D.	Hales	i	De	tolv	apostlers	quorum	
beskrev den personlige helliggjørelse han opplevde 
etter tre store kirurgiske inngrep:

“De siste to årene har jeg ventet at Herren skulle 
undervise meg i jordelivets leksjoner i perioder med 
fysiske smerter, mentale kvaler og overveielse. Jeg lærte 
at konstante, intense smerter er en stor lutrende kraft 

som gjør oss hengivne og ydmyke og fører oss nærmere 
Guds ånd. Hvis vi lytter og adlyder, vil vi bli ledet av 
hans Ånd og følge hans vilje i våre daglige gjøremål.

Til tider har jeg stilt noen direkte spørsmål i mine 
bønner, som: ‘Hva vil du at jeg skal lære av disse 
erfaringene?’

Når jeg studerte Skriftene i denne vanskelige perioden 
av mitt liv, var sløret tynt, og jeg mottok svar i form av 
nedtegnelser om andre som hadde gjennomgått enda 
hardere prøvelser.

‘Min sønn, fred være med din sjel, din motgang og dine 
lidelser skal kun vare et øyeblikk,

og så, hvis du trofast holder det ut, skal Gud opphøye 
deg i det høye’ (L&p 121:7–8).

Mørke stunder og nedtrykthet ble fort drevet bort av 
evangeliets lys når Ånden bragte fred og trøst med 
forsikring om at alt ville bli bra.

Ved noen anledninger sa jeg til Herren at jeg visselig 
hadde lært det som skulle til, og at det ikke var nødven-
dig at jeg skulle gjennomgå mer lidelse. Slike bønner så 
ikke ut til å være til noen nytte, for det ble gjort klart for 
meg at jeg skulle gjennomgå denne renselsesprosessen 
og prøven i Herrens tid og på Herrens egen måte” (i 
Conference Report, okt. 2000, 3–4; eller Liahona, jan. 
2001, 6).

1 Nephi 20:14, 20. Babylon
•	 Som	i	andre	store	kongeriker	i	oldtiden,	ble	Babylons	
vekst til velstand og storhet ledsaget av moralsk forfall, 
ugudelighet og misgjerninger. Babylons fordervelse 
var så stor at selve navnet ble et symbol på verdslighet, 
åndelig ugudelighet og Satans rike.
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Gud bestemte at mederne fullstendig skulle tilintetgjøre 
Babylon i dens ugudelighet (se Jesaja 13:17–22). Under 
Kyros den store demmet en allianse mellom mederne 
og perserne opp den mektige elven Eufrat og marsjerte 
over elveleiet og under Babylons murer for å erobre 
byen og styrte riket, rundt år 538 f.Kr. Når Jesaja omtalte 
Babylon, mente han både kongeriket og det åndelige 
Babylon. Jesaja forutså i sin tid den detaljerte ødeleg-
gelsen av Babylon som en følge av innbyggernes store 
ugudelighet. Følgelig brukte han benevnelsen Babylon 
i sine profetier for å symbolisere den åndelige tilstand 
i de siste dager og den dom som ville komme over 
verden ved Jesu Kristi annet komme (se L&p 1:16).

Lære og pakter klargjør Jesajas formaning “dra ut av 
Babylon” (1 Nephi 20:20). De som “bærer Herrens kar”, 
må være rene og legge “det åndelige Babylons” ugude-
lighet bak seg (L&p 38:42; 133:5, 14).

1 Nephi 21:13–16. Glemmer vel en kvinne  
sitt barn?
•	 Akkurat	som	det	virker	umulig	at	en	kvinne	skal	
glemme sitt diende barn, forklarte eldste Jeffrey R. Hol-
land i De tolv apostlers quorum at det ville vært enda 
mer umulig for Frelseren å glemme oss: “Dette poetiske 
skriftsted er enda en påminnelse om Kristi frelsende 
rolle, som en beskyttende, forløsende far for Sions barn. 
Han trøster sitt folk og viser barmhjertighet når de er 
plaget, slik enhver kjærlig far eller mor ville gjort mot 
et barn, men slik Nephi her minner oss om gjennom 
Jesaja, i mye større grad enn noen jordisk far eller mor 
kunne gjort. Selv om en mor kan glemme sitt diende 
barn (selv om alle foreldre vil finne dette høyst usann-
synlig), vil ikke Kristus glemme de barn han har forløst, 
eller den pakt han har inngått med dem om frelse i 
Sion. De smertefulle påminnelser om denne omsorg og 
pakt er merkene etter de romerske naglene i hans hen-
der, et tegn for hans disipler i den gamle verden, hans 
nephittiske forsamling i den nye verden og for oss i det 
siste-dagers Sion på at han er verdens Frelser og ble 
såret i sine venners hus” (Christ and the New Covenant 
[1997], 84).

1 Nephi 21:23. Fosterfedre og ammer
•	 Nephi	forklarte	at	Herren	ville	oppreise	en	hednin-
genasjon til å pleie det adspredte Israel (see 1 Nephi 

22:6–9). Som ledd i denne profetiens oppfyllelse 
ble evangeliet gjengitt i Amerikas forente stater, en 
hedningenasjon (se L&p 109:60). Evangeliet er Herrens 
“banner for folket” (1 Nephi 21:22), som gjenga den nye 
og evige pakt til menneskenes barn (se L&p 66:2) og ga 
næring til et åndelig utsultet Israel (se Amos 8:11–13) 
som er spredt over hele verden. Evangeliets gjengivelse 
sammenlignes med et “gjestebud med fete retter” som 
bringes til verden for å pleie dem til åndelig helse (se 
L&p 58:6–11).

1 Nephi 22:4. “Øyene i havet”
•	 En	religionsforsker	forklarte	betydningen	av	“øyene	
i havet”: “Nephi refererer ikke bare til øyene i havet 
som stedet for andre levninger av Israels hus, men 
han antyder også at han og hans folk bodde på en ‘øy 
i havet’ når han tydelig mener den store landmassen 
som er kjent som det amerikanske kontinent. (2 Nephi 
10:20–21.” (Daniel H. Ludlow: A Companion to Your 
Study of the Book of Mormon [1976], 121).

•	 Du	finner	mer	informasjon	om	Israels	adspredelse	i	
“Oversikt over Israels adspredelse” i tillegget (side 404).

1 Nephi 22:6–9. “En mektig nasjon” og “et 
forunderlig verk”
•	 Når	det	står	at	“Gud	Herren	vil	oppreise	en	mektig	
nasjon blant hedningefolkene” (1 Nephi 22:7), er det 
snakk om Amerikas forente stater i 1776. Det første 
tillegg til Amerikas forente staters grunnlov omfattet 
en erklæring om religionsfrihet. Disse tilleggene ble 
ratifisert 15. desember 1791. Amerikas forente staters 
grunnlov var religionsfrihetens første fotfeste i den 
moderne verden.

•	 I	1 Nephi	22:8	omtalte	Nephi	“et	forunderlig	verk	
blant hedningefolkene” i de siste dager. Dette store verk 
omfatter gjengivelsen av Jesu Kristi evangelium og de 
prestedømsnøkler som er nødvendige for å bringe Guds 
pakter til “alle jordens slekter” (vers 9).

Hendelsene i vers 7 måtte komme før hendelsene 
i vers 8. I mange av verdens land ble innbyggerne 
påtvunget en statsreligion. For at evangeliet skulle 
kunne bli gjengitt, var det nødvendig med et land som 
både lovfestet og praktiserte religionsfrihet. Joseph 

1 Nephi 19–22
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Smith ble født i desember 1805, bare 14 år etter at 
grunnlovstilleggene ble ratifisert.

1 Nephi 22:6–12. Israels innsamling
•	 Du	finner	mer	informasjon	om	Israels	innsamling	i	
“Israels innsamling” i tillegget (side 405).

1 Nephi 22:10–12. ”Blotte sin arm”
•	 Nephi	talte	om	at	Gud	ville	“blotte	sin	arm	for	alle	
nasjoners øyne” (1 Nephi 22:11). Jesaja brukte en lig-
nende formulering ( Jesaja 52:10). En arm er et symbol 
på makt. Metaforen at Gud vil “blotte sin arm” betyr at 
Gud vil vise hele verden sin makt.

1 Nephi 22:13–17
Hva er én grunn til at Satans hærskarer  

ikke vil seire over Guds folk? Hva annet vil 
hindre de rettferdige i å bli overmannet?

1 Nephi 22:17, 22. “De rettferdige behøver  
ikke frykte”
•	 Mens	Nephi	skrev	at	“de	rettferdige	behøver	ikke	
frykte” (1 Nephi 22:17, 22) fordi Herren vil holde sin 
beskyttende hånd over dem under de siste dagers van-
skeligheter, har de ugudelige intet løfte om beskyttelse 
mot disse hendelsene. Eldste Bruce R. McConkie har 
sagt: “Vi sier ikke at alle de hellige vil bli spart og reddet 
fra den forestående ødeleggelsens dag. Men det vi sier 
er at det ikke er gitt noe løfte om trygghet og intet løfte 
om sikkerhet for andre enn dem som elsker Herren 
og som forsøker å gjøre alt han befaler” (i Conference 
Report, april 1979, 133; eller Ensign, mai 1979, 93).

1 Nephi 22:24. “Kalver på båsen”
•	 President	Joseph	Fielding	Smith	(1876–1972)	forklarte	
at barn som kommer til å vokse opp i tusenårsriket, 
“vil vokse opp ‘som kalver på båsen’ til rettferdighet, 
eller med andre ord, uten synd eller de fristelser som 
er så fremherskende i dag” (The Way to Perfection 
[1970], 299).

•	 Tenk	over	forskjellen	mellom	en	kalv	som	vokser	
opp ute på beite eller oppe i fjellet, og en som vokser 

opp i et fjøs. Kalven ute på beite blir utsatt for alle natu-
rens herjinger, uvær, rovdyr og noen ganger mangel på 
mat og vann. Kalven som vokser opp inne i et fjøs, er 
derimot beskyttet mot dårlig vær og rovdyr. Likeledes 
vil den få regelmessig mat og vann. Nephi sa at “tiden 
kommer hastig da de rettferdige skal føres inn som 
kalver på båsen” (1 Nephi 22:24).

En kommentator sa: “De som er igjen etter dommen 
ved det annet komme, vil kunne oppfostre sine barn 
slik kalver blir livnært i et fjøs. Kalven er beskyttet mot 
elementene, og dens omgivelser er kontrollert (Malaki 
4:2; 1 Nephi 22:24). Barna i tusenårsriket vil på samme 
måte ‘vokse opp uten synd til frelse’ (L&p 45:58). Det 
telestiale element vil bli fjernet, og med Satan bundet 
( Joh.åp. 20:1–3; 1 Nephi 22:26; L&p 101:28) vil miljøet 
være mer kontrollert” (Monte S. Nyman and Farres H. 
Nyman: The Words of the Twelve Prophets: Messages to 
the Latter-day Saints [1990], 145).

1 Nephi 22:26. Hvordan vil Satan bli bundet?
•	 Nephi	ga	en	veldig	klar	definisjon	i	Skriftene	på	hvor-
dan Satan vil bli bundet i tusenårsriket. Eldste Bruce 
R. McConkie skrev følgende forklaring til dette viktige 
verset:

“Hva vil det si å binde Satan? Hvordan blir han bundet? 
Vår åpenbaring sier: ‘Og på den dag skal Satan ikke ha 
makt til å friste noe menneske.’(L&p 101:28.) Betyr dette 
at Satan mister sin kraft, slik at han ikke lenger kan 
lokke menneskene til å gjøre ondt? Eller betyr det at 
menneskene ikke lenger gir etter for hans fristelser fordi 
deres hjerte er så oppsatt på rettferdighet at de nekter 
å forsake det som er godt, for å følge ham som er ond? 
Det betyr helt klart det sistnevnte. Satan var ikke bundet 
i himmelen, i Guds nærhet, i den forstand at han ble 
nektet retten og kraften til å forkynne falsk lære og 
oppfordre menneskene til å forlate den Gud hvis barn 
de var. Nei, i denne forstand kan han ikke ha vært bun-
det i himmelen, for selv han må ha sin handlefrihet.

Hvordan vil da Satan bli bundet under tusenårsriket? 
Det vil skje ved folkets rettferdighet” (The Millennial 
Messiah [1982], 668).

Punkter å grunne på
•	 Nephi	forklarte	i	1 Nephi	19:18	at	han	skrev	for	å	

“overtale” sitt folk til å “huske Herren sin Forløser”. 
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Hvordan kan det styrke ditt personlige skriftstudium 
å huske hvorfor Nephi skrev?

•	 Grunn	på	betydningen	av	følgende	ord	i	1 Nephi	
21:16: “I begge [sine] hender har [Frelseren] gravert 
deg.” Hvordan kan dette gi deg tillit til at Herren alltid 
vil huske deg?

Forslag til oppgaver
•	 Nephi	siterte	profetier	av	Zenock,	Neum	og	Zenos	

(se 1 Nephi 19:10). Disse profetene levde på gam-
meltestamentlig tid, men deres profetier finnes ikke 
i Bibelen. Bruk emneoversikten i Skriftene eller 

Veiledning til Skriftene til å lage en liste over flere 
andre profetier som Zenock og Zenos uttalte. Hvil-
ken særskilt betydning hadde deres profetier for 
nephittene? (se 3 Nephi 10:16). Hvorfor er de viktige 
for deg?

•	 Besvar	det	første	spørsmålet	i	hvert	avsnitt	av	kom-
mentarene til 1 Nephi 19:21–24    (side 40).

•	 I	tidenes	midte	ble	Jesus	“aktet	for	intet”	(1 Nephi	
19:7, 9). Nevn noen måter som verden i dag fremde-
les akter Jesus for intet på. Skriv noen linjer om hvor-
dan du kan bekjempe disse verdslige innflytelsene og 
utvikle ditt vitnesbyrd om Frelseren.

1 Nephi 19–22
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2 Nephi 1–3

Kapittel 7

Innledning
Lehis siste ord til råd og veiledning for hans barn er 
gripende og sterke. På en tydelig og effektiv måte 
lærte han sin sønn Jakob forholdet mellom Skapelsen, 
Fallet og Jesu Kristi forsoning. Han ga sin sønn Josef 
sin profetiske erklæring om Israels sønn Josef og sitt 
vitnesbyrd om evangeliets gjengivelse gjennom hans 
navnebror i de siste dager, Joseph Smith jr. Når du 
studerer detaljene i frelsesplanen og oppfyllelsen av 
profetiene om evangeliets gjengivelse i de siste dager, 
vil ditt vitnesbyrd om Guds kjærlighet og omsorg for 
alle sine barn, vokse.

Kommentarer
2 Nephi 1:5–11. “Et frihetsland”
•	 President	Ezra	Taft	Benson	(1899–1994)	vitnet	om	
at Amerika er et frihetsland utvalgt for evangeliets 
gjengivelse: “Vår Fader i himmelen sørget for grunn-
lovsmennene og De forente staters styreform som den 
nødvendige innledning til evangeliets gjengivelse. Ikke 
glem hva vår Frelser Jesus Kristus sa for nesten to tusen 
år siden da han besøkte dette lovede land: ‘For det 
er ifølge Faderens visdom at de skulle bli grunnfestet 
i dette land og bli et fritt folk ved Faderens makt, så 
disse ting kunne komme frem’ (3 Nephi 21:4). Amerika, 
frihetens land, skulle bli det sted i de siste dager hvor 
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Herren skulle gjenopprette sin kirke” (i Conference 
Report, okt. 1987, 3; eller Lys over Norge, jan. 1988, 3).

•	 Eldste	Eduardo	Ayala	i	De	sytti	forklarte	at	evange-
liets velsignelser nå er tilgjengelige overalt hvor det 
bor trofaste medlemmer: “Folks og nasjoners forhold 
forandrer seg på grunn av fremgangen i verden, men på 
mange slike steder, enten det er i det kalde høyfjellet, i 
de varme dalene, ved elvebreddene eller på øde steder, 
overalt hvor det finnes medlemmer av Kirken vil det 
alltid være dem som etterlever disse grunnleggende 
prinsipper, og ved å gjøre det velsigner de resten av 
folket” (i Conference Report, april 1995, 39; eller Lys 
over Norge, juli 1995, 29).

2 Nephi 1:10–11
Under hvilke omstendigheter vil Herren  tillate 

at Lehis barn blir “slått og adspredt”?

2 Nephi 1:13–23. Våkne opp av “helvetes søvn”
•	 Ulydighet	mot	Herrens	bud	gjør	det	mulig	for	Satan	
å narre oss, og vi glemmer det lys og de sannheter vi 
tidligere har lært. President Henry B. Eyring i Det første 
presidentskap beskrev denne farlige tilstand: “En av 
virkningene av å være ulydig mot Gud synes å være at 
det dannes akkurat nok åndelig bedøvelsesmiddel til å 
blokkere enhver fornemmelse idet båndene til Gud blir 
kuttet. Ikke bare vil vitnesbyrdet sakte brytes ned, men 
til og med minnene om hvordan det var å være i lyset 
begynner å virke som en illusjon” (“A Life Founded in 
Light and Truth”, Brigham Young University 2000–2001 
Speeches [2001], 81).

2 Nephi 1:22. Evig fortapelse
•	 Vers	22	i	2 Nephi	1	betyr	ikke	at	de	ugudeliges	ånd	
og kropp vil bli tilintetgjort eller utslettet. Ånden vår er 
evig, og alle mennesker som blir født på jorden, vil få 
en fysisk oppstandelse (se Alma 11:43–44). President 
Joseph Fielding Smith (1876–1972) forklarte betydnin-
gen av sjelens fortapelse, slik Nephi omtalte den:

“Fortapelse betyr ikke tilintetgjørelse. Med utgangs-
punkt i Herrens åpenbaringer vet vi at en sjel ikke kan 
ødelegges.
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Enhver sjel som blir født inn i denne verden, vil motta 
oppstandelse og udødelighet og vil leve i all evighet. 
Fortapelse betyr med andre ord ikke tilintetgjørelse. Når 
Herren sier at de vil gå fortapt, mener han at de vil bli 
forvist fra hans nærhet, at de vil bli avskåret fra lys og 
sannhet og ikke vil bli privilegert med å motta denne 
opphøyelse – og det er fortapelse” (Se Frelsende Lære-
setninger, red. Bruce R. McConkie, 3 bind [1954–56], 
2:189). Ugudelighet ødelegger muligheten til en opp-
standelse til en høyere herlighetsgrad (se L&p 88:30–31).

2 Nephi 2:2. Hellige lidelser til vårt beste
•	 I	2 Nephi	2:2	sa	Lehi	at	prøvelsene	vi	gjennomgår,	
kan være til vårt beste (se også L&p 98:3). Eldste 
Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum forklarte 
hvordan en takknemlig innstilling gjør oss i stand til å se 
våre strabaser i sammenheng med hensikten med vårt 
liv på jorden: “Når vi gir takk for alle ting, ser vi vanske-
ligheter og motgang i sammenheng med livets hensikt. 
Vi er sendt hit for å bli prøvet. Det må være motsetning 
i alle ting. Det er meningen at vi skal lære og vokse på 
denne motsetningen, ved å ta våre utfordringer og ved 
å lære andre å gjøre det samme” (i Conference Report, 
april 2003, 103; eller Liahona, mai 2003, 95).

•	 Eldste	Richard G.	Scott	i	De	tolv	apostlers	quorum	
forklarte at Gud gir oss utfordringer som er beregnet 
på å hjelpe oss å vokse åndelig: “Akkurat når alt synes 
å gå bra, kommer ofte utfordringene i flerfoldige doser, 
anvendt samtidig. Når disse prøvelsene ikke er en følge 
av ulydighet fra din side, er de tegn på at Herren mener 
du er beredt til å vokse mer (se Ordspråkene 3:11–12). 
Han gir deg derfor erfaringer som stimulerer til vekst, 
forståelse og medfølelse med andre, og som polerer og 
foredler deg til ditt evigvarende beste. Å få deg fra det 
sted du er til det sted Han ønsker du skal være, krever 
en masse strekking, og det medfører normalt ubehag 
og smerte” (i Conference Report, okt. 1995, 18; eller Lys 
over Norge, jan. 1996, 16–17).

2 Nephi 2:4. “Frelsen gis vederlagsfritt”
•	 Frelse	innebærer	“å	bli	frelst,	både	fra	fysisk	og	ånde-
lig død. Alle mennesker vil ved Guds nåde – på grunn 
av Jesus Kristi død og oppstandelse – bli frelst fra fysisk 
død. Men alle mennesker kan også bli frelst fra åndelig 
død – ved Guds nåde og ved tro på Jesus Kristus. En 

slik tro kommer til uttrykk gjennom et liv i lydighet mot 
evangeliets lover og ordinanser, og ved å tjene Kristus” 
(Veiledning til Skriftene, “Frelse”).

•	 På	grunn	av	Jesu	Kristi	forsoning	er	frelsesplanen	fritt	
tilgjengelig for alle. Dette betyr ikke at alle menn og kvin-
ner vil motta den samme belønning. Alma vitnet og sa: 
“Alle som vil komme, kan komme og fritt nyte av livets 
vann.” Men han tilføyde følgende advarsel: “Den som 
ikke vil komme, blir ikke tvunget til å komme, men på 
den siste dag vil alt gjenopprettes og han vil få ifølge sine 
gjerninger” (Alma 42:27). Frelsen gis vederlagsfritt i den 
forstand at den tilveiebringes ved Guds nåde på grunn av 
Kristi forsoning for alle som vil motta den. Den gis ikke 
vederlagsfritt i den forstand at den gis til alle uavhengig 
av hva de tror på eller hvordan de velger å leve sitt liv.

2 Nephi 2:6–30.    Skapelsen, fallet og 
forsoningen
•	 Eldste	Bruce R.	McConkie	(1915–85)	i	De	tolv	apost-
lers quorum ga oss følgende innsikt i forholdet mellom 
skapelsen, fallet og forsoningen: “Det er ikke mulig å 
tro på Kristus og hans sonoffer, i den sanne og fulle 
betydning som kreves for å oppnå frelse, uten samtidig 
å tro på og akseptere den sanne læren om fallet. Der-
som det ikke hadde vært noe fall, ville det ikke ha vært 
noe behov for en Forløser eller Frelser. Det er heller 
ikke mulig å tro på fallet, som fører til udødelighet og 
evig liv, uten samtidig å tro på og akseptere den sanne 
lære om skapelsen: Dersom ikke alle ting var skapt i 
en udødelig tilstand, kunne det ikke ha vært noe fall, 
og følgelig heller ingen forsoning eller frelse. Faderens 
evige plan fordret skapelsen, fallet og forsoningen, alle 
sammenvevd til en samlet helhet” (A New Witness for 
the Articles of Faith [1985], 82).

2 Nephi 1–3

47



•	 Ved	en	annen	anledning	forklarte	eldste	Bruce R.	
McConkie:

“De viktigste begivenheter som noensinne har eller 
som i all evighet vil finne sted … er skapelsen, fallet og 
forsoningen.

Før vi endog kan begynne å forstå den fysiske skapelse 
av alle ting, må vi vite hvordan disse tre evige sannhe-
ter – skapelsen, fallet og forsoningen – er uadskillelig 
forbundet med hverandre for å utgjøre en frelsesplan 
… Ingen av dem står alene, hver av dem griper inn i 
de andre to, og uten kunnskap om dem alle er det ikke 
mulig å kjenne sannheten om noen av dem …

Men husk at forsoningen kom på grunn av fallet. Kristus 
betalte løsepengene for Adams overtredelse. Hadde det 
ikke vært noe fall, ville det ikke ha vært noen forsoning 
med påfølgende udødelighet og evig liv. Med andre 
ord, like sikkert som frelse kommer av forsoningen, 
kommer også frelse av fallet” (“Kristus og skapelsen”, 
Lys over Norge, sep. 1983, 24).

2 Nephi 2:5–6. “Intet kjød er rettferdiggjort ved 
loven”
•	 Rettferdiggjørelse	betyr	å	“slippe	å	ta	straffen	for	synd	
og bli erklært skyldfri. En person blir rettferdiggjort 
ved Frelserens nåde gjennom tro på ham. Denne troen 
kommer til uttrykk gjennom omvendelse og lydighet 
mot evangeliets lover og ordinanser. Jesu Kristi forson-
ing gjør det mulig for menneskene å omvende seg og 
bli rettferdiggjort, og derved slipper de å ta den straff de 
ellers hadde måttet ta” (Veiledning til Skriftene, “Rettfer-
diggjørelse, rettferdiggjøre”).

Eldste Dallin H. Oaks sa at Mormons bok lærer oss 
at “frelse ikke kommer ved loven alene. ‘Intet kjød er 
rettferdiggjort ved loven’ (2 Nephi 2:5). Selv de som tje-
ner Gud av hele sin sjel, er unyttige tjenere (se Mosiah 
2:21). Mennesket kan ikke gjøre seg fortjent til sin egen 
frelse.

Mormons bok forkynner: ‘Fordi mennesket hadde falt, 
kunne de ikke selv gjøre seg fortjent til noe’ (Alma 
22:14). ‘Derfor er det intet mindre enn en altomfattende 
forsoning som vil være tilstrekkelig for verdens synder’ 
(Alma 34:12; se også 2 Nephi 9:7; Alma 34:8–16). 
‘Derfor kommer forløsningen i og gjennom Den Hellige 
Messias … For å oppfylle de krav loven stiller, ofrer 

han seg selv som et offer for synd’ (2 Nephi 2:6–7). 
Derfor ‘forkynner [vi] om Kristus … så våre barn kan 
vite hvilken kilde de kan se hen til for å få forlatelse for 
sine synder’ (2 Nephi 25:26)” (i Conference Report, okt. 
1988, 78; eller Lys over Norge, jan. 1989, 56).

2 Nephi 2:8. “Den Hellige Messias’ fortjeneste, 
barmhjertighet og nåde”
•	 Før	han	ble	kalt	til	De	syttis	quorum,	forklarte	eldste	
Bruce C. Hafen at forsoningen ikke bare er Guds måte å 
rette opp i det gale og oppfylle rettferdighetens krav på. 
Forsoningen er rehabiliterende, en mirakuløs kraft som 
kan hjelpe oss å forandre oss: “Jeg lurte en gang på om 
de som nekter å omvende seg, men som siden tilfreds-
stiller rettferdighetens lov ved å betale for sine egne 
synder, da blir verdige til å komme inn i det celestiale 
rike. Svaret er nei. Kravene til et celestialt liv er ganske 
enkelt høyere enn bare å tilfredsstille rettferdighetens 
lov. Derfor vil ikke det å betale for våre synder gi den 
samme frukt som når vi omvender oss fra våre synder. 
Rettferdighetens lov krever balanse og orden, og den 
må tilfredsstilles, enten ved vår egen eller hans betaling. 
Men hvis vi avslår Frelserens oppfordring til å la ham 
bære våre synder og så tilfredsstiller rettferdigheten 
selv, vil vi ennå ikke ha gjennomgått den fullstendige 
rehabilitering som kan finne sted ved en kombinasjon 
av guddommelig assistanse og oppriktig omvendelse. 
Samspillet mellom disse kreftene kan bevirke en perma-
nent forandring i vårt hjerte og vårt liv, og slik forberede 
oss til et celestialt liv” (The Broken Heart: Applying the 
Atonement to Life’s Experiences [1989], 7–8).

•	 Eldste	Richard G.	Scott	uttrykte	sine	følelser	i	for-
bindelse med den nåde Kristus viser ved å betale vår 
skyld: “Det Jesus Kristus oppnådde var noe som ingen 
andre av vår himmelske Faders barn hadde mulighet 
for å klare. Han var en Gud, Jehova, før sin fødsel i 
Betlehem. Hans Fader ga ham ikke bare hans åndele-
geme, Jesus var også hans enbårne Sønn i kjødet. Vår 
Mester levde et fullkomment, syndfritt liv og var derfor 
fri fra rettferdighetens krav. Han var og er fullkommen i 
enhver egenskap, inkludert kjærlighet, medfølelse, tål-
modighet, lydighet, tilgivelse og ydmykhet. Hans nåde 
betaler vår gjeld til rettferdigheten såfremt vi omvender 
oss og er lydige mot ham” (i Conference Report, april 
1997, 77–78; eller Lys over Norge, juli 1997, 57).
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2 Nephi 2:11–13
Hvorfor er motsetning nødvendig?

2 Nephi 2:11–14. “Det finnes motsetning  
i alle ting”
•	 President	Boyd K.	Packer,	president	for	De	tolv	
apostlers quorum, forklarte at motstand hjelper oss å bli 
sterkere: “Livet vil ikke være fritt for prøvelser, noen av 
dem bitre og vanskelige å utholde. Vi kan ønske å bli 
spart for alle livets prøvelser, men det ville være imot 
lykkens store plan, ‘for det må nødvendigvis være en 
motsetning i alle ting’ (2 Nephi 2:11). Prøvelser er kilden 
til vår styrke” (i Conference Report, april 2004, 81; eller 
Liahona, mai 2004, 77).

•	 President	Ezra	Taft	Benson	forklarte	at	motsetninger	
gir oss valg:

“Mormons bok lærer oss at ‘det må nødvendigvis være 
en motsetning i alle ting’ (2 Nephi 2:11) – og det er det. 
Motsetning gir valgmuligheter, og valgmuligheter gir 
konsekvenser – gode eller dårlige.

Mormons bok forklarer at menneskene ‘er fri til å 
velge frihet og evig liv gjennom alle menneskers store 
Mellommann, eller til å velge fangenskap og død ifølge 
djevelens fangenskap og makt’ (2 Nephi 2:27).

Gud elsker oss; djevelen hater oss. Gud ønsker at vi 
skal ha en fylde av glede på samme måte som ham. 
Djevelen ønsker at vi skal være ulykkelige, slik som han 
er. Gud gir oss bud for å velsigne oss. Djevelen vil ha 
oss til å bryte disse bud for å forbanne oss.

Hver dag, stadig, velger vi ved våre ønsker, våre tanker 
og våre handlinger om vi ønsker å bli velsignet eller for-
bannet, lykkelige eller ulykkelige” (i Conference Report, 
april 1988, 5; eller Lys over Norge, juli 1988, 3).

•	 Eldste	Neal A.	Maxwell	(1926–2004)	i	De	tolv	apost-
lers quorum kommenterte sammenhengen mellom mot-
setninger og lykke: “Uten valgmuligheter, uten vår frihet 
til å velge og uten motsetninger, kunne det ikke ha vært 
noen virkelig eksistens. Dette minner mye om Lehis 
metafor om hvordan alt, hvis det ikke fantes handlefri-
het og motsetninger, ville ha blitt ‘blandet sammen til 

ett’ og ikke hatt noen mening (2 Nephi 2:11). I en slik 
tilstand ville ikke jordens ‘skapelse hatt noen hensikt’ 
(2 Nephi 2:12). Det er en kjensgjerning at vi hverken 
kan vokse åndelig eller virkelig være lykkelige med 
mindre, og før, vi gjør klok bruk av vår handlefrihet” 
(One More Strain of Praise [1999], 80).

2 Nephi 2:15. Treet til kunnskap om godt og 
ondt og livets tre
•	 Eldste	Bruce R.	McConkie	i	De	tolv	apostlers	quorum	
forklarte betydningen av livets tre og treet til kunnskap 
om godt og ondt: “Når det gjelder fallet, forteller Skriftene 
oss at det var to trær i Edens hage. Det ene var livets tre, 
som er et symbol på evig liv. Det andre var treet til kunn-
skap om godt og ondt, som er et symbol på hvordan, 
hvorfor og på hvilken måte jordelivet og alt som angår 
det, ble til” (A New Witness for the Articles of Faith, 86).

2 Nephi 2:15. Hva ble forbudt?
•	 President	Joseph	Fielding	Smith	viste	oss	hvordan	
Moses’ bok hjelper oss å forstå hvorfor Herren befalte 
Adam å ikke spise av frukten: “Grunnen til at Herren sa 
til Adam at han forbød ham å spise av frukten på dette 
treet, kommer ikke tydelig frem i Bibelens beretning, 
men i den opprinnelige opptegnelse slik den kommer 
til oss i Moses i Den kostelige perle, gjøres det helt klart. 
Herren sa til Adam at dersom han ønsket å forbli slik han 
var i hagen, da skulle han ikke spise av frukten, men hvis 
han ønsket å spise den og bli underkastet døden, sto 
han fritt til å gjøre det” (Answers to Gospel Questions, red. 
Joseph Fielding Smith jr., 5 bind. [1957–66], 4:81).

2 Nephi 2:15–16, 26–27.    Mennesket skulle 
handle på egenhånd
•	 President	Howard W.	Hunter	(1907–95)	sa	at	handle-
frihet er nødvendig for at vi skal kunne vokse:

“Vår Fader i himmelen ønsket at vår vekst skulle fort-
sette i dødeligheten og berikes ved vår frihet til å velge 
og lære. Han ønsket også at vi skulle utøve vår tro og 
vår vilje, spesielt med et nytt fysisk legeme å mestre og 
kontrollere. Men vi vet fra åpenbaring både i fordums 
tid og i dag at Satan ønsket å nekte oss vår uavhen-
gighet og handlefrihet i den nå glemte stund for lenge 
siden, akkurat som han også nå i denne stund ønsker 
å nekte oss dette. Satan gikk faktisk kraftig imot den 
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valgfrihet som Faderen tilbød, så kraftig at Johannes i 
åpenbaringen skriver om ‘strid i himmelen’ ( Johannes’ 
åpenbaring 12:7) om saken. Satan ville ha tvunget oss, 
og han ville om mulig ha fraranet oss den kosteligste 
gave – vår frihet til å velge en guddommelig fremtid og 
den opphøyelse vi alle håper å oppnå.

På grunn av Kristus og hans tapre forsvar for vår Faders 
plan, vant handlefriheten som åpnet veien til våre evige 
mål …

Vi kom altså til jorden, i likhet med Jeremia [se Jeremia 
1:5], kjent av Gud som hans åndebarn i bokstavelig 
forstand, og fikk det privilegium å velge vår personlige 
vei i saker som gjelder vår tro og religiøse overbevis-
ning. På grunn av Kristi seier i himmelen når det gjaldt 
å overvinne Lucifer, og senere hans seier på jorden 
når det gjaldt å overvinne virkningene av Adams fall 
og hele menneskehetens død, fortsetter ‘menneskenes 
barn’ å være ‘fri for evig, [kjenne] godt fra ondt, for å 
handle på egenhånd og ikke bli ufrivillig påvirket’ …

For fullt ut å forstå denne handlefrihetens gave og dens 
uvurderlige verdi, er det avgjørende at vi forstår at Guds 
viktigste handlemåte er overtalelse, tålmodighet og 
langmodighet, ikke tvang og krass konfrontasjon. Han 
handler ved mild henstilling og vennlig innbydelse. Han 
handler alltid med usvikelig respekt for den frihet og 
uavhengighet vi har. Han ønsker å hjelpe oss og ber 
inntrengende om å få anledning til å hjelpe oss, men 
han vil ikke krenke vår handlefrihet for å gjøre det. Han 
elsker oss altfor høyt til det, og ved å gjøre det, ville han 
handlet i strid med sin egen guddommelige karakter” (i 
Conference Report, okt. 1989, 21; eller Lys over Norge, 
jan. 1990, 15–16).

2 Nephi 2:17–18. “En Guds engel … ble  
en djevel”
•	 President James E. Faust  
(1920–2007) i Det første 
presidentskap forklarte 
hvordan Lucifer falt fra sin 
stilling: “På grunn av sitt 
opprør ble Lucifer kastet ut, 
og han ble Satan, djevelen, 
‘all løgnens far, for å bedra 
og forblinde menneskene, 
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og for å føre dem fanget etter sin vilje, ja, så mange som 
ikke ville lytte til min røst’ (Moses 4:4). Dermed ble han, 
som var en Guds engel med myndighet, fjernet fra 
Guds og Sønnens nærvær (se L&p 76:25). Dette forårsa-
ket stor sorg i himmelen, ‘for himlene gråt over ham. 
Han var Lucifer, en morgenrødens sønn’ (L&p 76:26)” (i 
Conference Report, okt. 1987, 42; eller Lys over Norge, 
jan. 1988, 30).

2 Nephi 2:22. “Alle ting” ble påvirket av Adams 
fall
•	 Eldste	Bruce	R.	McConkie	forklarte	hvordan	alle	
ting var forbundet med Adams fall: “Så kommer fallet. 
Adam faller. Dødeligheten og formeringsevnen inntrer. 
Det falne menneske er dødelig. Han har dødelig kjød. 
Han er ‘det første kjød på jorden’. Og virkningene av 
hans fall påvirker alt som er skapt. De faller også i den 
forstand at de også blir dødelige. Døden kommer inn i 
verden, dødeligheten råder, formeringsevnen inntrer og 
Herrens store og evige hensikter ruller frem” (“Kristus 
og skapelsen”, Lys over Norge, sep. 1983, 24).

“Jordelivet, formeringsevnen og døden fikk alle sin 
begynnelse ved fallet …

… En uendelig Skaper i urtiden skapte jorden og men-
nesket og alle livsformer i en slik tilstand at de kunne 
falle. Dette fall innebar en statusendring. Alle ting var 
skapt slik at de kunne falle eller forandre seg …

… I den første tid i Eden levde alle livsformer i en 
høyere tilstand enn den som nå råder … Død og forme-
ringsevne hadde ennå ikke kommet inn i verden” (Lys 
over Norge, sep. 1983, 24).

2 Nephi 2:22–23. Hva er forskjellen mellom synd 
og overtredelse?
•	 Eldste	Dallin H.	Oaks	forklarte	forskjellen	mellom	
synd og overtredelse: “Når vi sammenligner en synd og 
en overtredelse, blir vi minnet om den omhyggelige for-
muleringen i den 2. trosartikkel: ‘Vi tror at menneskene 
vil bli straffet for sine egne synder og ikke for Adams 
overtredelse ’ (uthevelse tilføyd). Den reflekterer også 
et kjent skille i loven. Enkelte handlinger, for eksempel 
drap, er forbrytelser fordi det ligger i sakens natur at det 
er galt å myrde. Andre handlinger, for eksempel å drive 
en virksomhet uten bevilling, er forbrytelser bare fordi 
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loven forbyr dette. Når vi skiller slik, vil den handling 
som forårsaket fallet, ikke være en synd – noe galt i seg 
selv – men en overtredelse – galt fordi det formelt var 
forbudt å gjøre det. Disse ordene brukes ikke alltid for 
å antyde forskjell, men i forbindelse med fallet synes 
det naturlig å skjelne slik” (i Conference Report, okt. 
1993, 98; eller Ensign, nov. 1993, 73).

2 Nephi 2:22–23
Hvorfor var Adams fall nødvendig for vår frelse?

2 Nephi 2:22–25.    “Adam falt for at mennesket 
kunne bli til”
•	 Eldste	Russell M.	Nelson	i	De	tolv	apostlers	quorum	
forklarte hvorfor fallet var nødvendig:

“Skapelsen kulminerte med Adam og Eva i Edens hage. 
De var skapt i Guds bilde, med legemer av kjøtt og ben. 
De var skapt i Guds bilde og ennå ikke dødelige, så de 
kunne ikke bli gamle og dø. ‘Og de ville ikke ha fått 
noen barn’ [2 Nephi 2:23] eller opplevd livets prøvelser 
… Skapelsen av Adam og Eva var en paradisisk skap-
else, en skapelse som krevde en viktig forandring før de 
kunne oppfylle budet om å få barn og slik tilveiebringe 
jordiske legemer til førjordiske åndesønner og -døtre 
av Gud.

… Adams (og Evas) fall utgjorde den jordiske skap-
else og førte til de nødvendige forandringer i deres 
legemer, innbefattet blodsirkulasjonen og også andre 
tilpasninger. De var nå i stand til å få barn. De og deres 
etterkommere ble også underkastet skade, sykdom og 
død” (i Conference Report, okt. 1996, 44–45; eller Lys 
over Norge, jan. 1997, 32).

•	 President	James E.	Faust	tilføyde	følgende	til	beskri-
velsen av hvordan fallet påvirket Adam og Eva og deres 
etterkommere:

“Fordi Adam og Eva valgte å bryte en lov og forlate sin 
uskyldstilstand (se 2 Nephi 2:23–25), ble de bortvist fra 
Guds nærhet. Dette omtales i kristendommen som fal-
let, eller Adams overtredelse. Det er en åndelig død 
fordi Adam og Eva ble utestengt fra Guds nærhet og gitt 
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handlefrihet til å ‘handle på 
egenhånd og ikke bli påvir-
ket’ (2 Nephi 2:26). De ble 
også gitt den vidunderlige 
evne å få barn, slik at de 
kunne oppfylle budet om å 
bli mange og fylle jorden 
og glede seg over sitt 
avkom (1 Mosebok 1:28).

Alle deres etterkommere 
ble også bortvist fra 
Guds nærhet (se 2 Nephi 

2:22–26). Men Adams og Evas etterkommere var ikke 
skyldige i den første synd, siden de ikke var delaktige i 
den. Av den grunn var det urettferdig at alle mennesker 
skulle lide evig for våre første foreldres overtredelse. 
Det ble nødvendig å rette på denne uretten; derav 
behovet for Jesu sonoffer i rollen som Frelser og Forlø-
ser. På grunn av forsoningens guddommelige innhold 
er det mulig for enhver sjel å motta tilgivelse for synder, 
å få dem vasket bort og glemt (se 2 Nephi 9:6–9; 
Talmage, Articles of Faith, s. 89). Men denne tilgivelse 
er betinget av omvendelse og personlig rettferdighet” 
(i Conference Report, okt. 1988, 13–14; eller Lys over 
Norge, jan. 1989, 10).

•	 President	Brigham	Young	(1801–77)	og	president	
Joseph Fielding Smith hjelper oss å forstå at Adams fall 
var et ledd i vår himmelske Faders plan:

“Handlet de [Adam og Eva] i direkte opposisjon til Gud 
og hans styre? Nei. Men de overtrådte et av Herrens 
bud, og gjennom denne overtredelse kom synden 
inn i verden. Herren visste at de ville gjøre dette, og 
han hadde tilrettelagt det slik at de skulle gjøre det” 
(Discourses of Brigham Young, red. John A. Widtsoe 
[1954], 103).

“Adam gjorde bare det han måtte. Han spiste av fruk-
ten av én god grunn, og det var å åpne døren slik at 
dere og jeg og alle andre kunne komme inn i denne 
verden …

… Hadde det ikke vært for Adam, ville ikke jeg har vært 
her, dere ville ikke ha vært her, vi ville ha ventet i him-
melen som ånder” ( Joseph Fielding Smith, i Conference 
Report, okt. 1967, 121–22).
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Vi ser av Moses 5:10–11 at Adam og Eva også så velsig-
nelsene som ville komme på grunn av fallet. De forsto 
følgende prinsipper:

“Mine øyne [er] blitt åpnet.” De kjente godt og ondt 
(vers 10).

“I kjødet skal jeg igjen se Gud.” Oppstandelsen kunne 
finne sted fra og med vår Herre Jesu Kristi komme 
(vers 10).

“Vi [fikk] avkom.” Formeringsevnen kom inn i verden 
(vers 11).

“Vi … har kjent godt og ondt.” Adam og Eva fikk frihet 
til å velge mellom godt og ondt (vers 11).

“Vi … har kjent … gleden ved vår forløsning og det 
evige liv som Gud gir til alle lydige.” Forsoningen 
kunne finne sted (vers 11).

2 Nephi 3:4–5. “Store var de pakter Herren 
inngikk”
•	 I	Joseph	Smiths	oversettelse	av	Bibelen	leser	vi	at	
“Herren har kommet” til Josef, Jakobs sønn som omta-
les i Det gamle testamente, og at Josef ble gitt løfter 
angående sine etterkommere ( JSO, 1 Mosebok 50:24). 
Slik Lehi vitnet om, “så Josef virkelig vår tid” (2 Nephi 
3:5), eller Lehi og hans etterkommeres tid, og visste at 
Gud i fremtiden ville oppreise “en utvalgt seer” (vers 7), 
nemlig den store profet som var hans navnebror (se 
vers 15). Josef visste også at det hovedsakelig ville være 
hans etterkommere Herren først ville kalle i disse siste 
dager til å bringe evangeliet til andre tapte medlemmer 
av Israels hus som var adspredt blant jordens nasjoner, 
i tråd med den pakt Gud inngikk med Abraham (se ; 
Veiledning til Skriftene, “Josef, sønn av Jakob”). Det er 
klart at ettersom Herren overholdt sin pakt med Josef, 
vil han også overholde sine pakter med oss hvis også vi 
er rettferdige.

Lehis læresetninger er et godt eksempel på hvordan vår 
himmelske Fader overholdt den pakt han inngikk med 
Josef. Vi kan være trygge på at Gud alltid vil overholde 
sine pakter.

2 Nephi 3:6–9. “En utvalgt seer”
•	 En	seer	er	“en	person	bemyndiget	av	Gud	til	å	se	
med åndelige øyne noe som Gud har skjult for verden 

(Moses 6:35–38). Han er en åpenbarer og en profet 
(Mosiah 8:13–16). I Mormons bok sier Ammon at bare 
en seer kan bruke spesielle uttydere, eller urim og tum-
mim (Mosiah 8:13; 28:16). En seer kjenner fortid, nåtid 
og fremtid. I fordums tid ble en profet ofte kalt en seer 
(1 Sam 9:9; 2 Sam 24:11).

“Joseph Smith er den store 
 seer i de siste dager (L&p 
21:1; 135:3)” (Veiledning til 
Skriftene, “Seer”). Profeten 
Joseph Smith er den 
“utvalgte seer” som beskri-
ves i 2 Nephi 3:6 som en 
etterkommer av Josef, Isra-
els sønn.

•	 President Brigham Young (1801–77) bar vitnesbyrd 
om den “utvalgte seer” Joseph Smith, som ikke bare var 

kjent på den tiden Josef i 
Egypt levde, men også før 
jorden ble skapt: “Det ble 
bestemt i evighetens råd, 
lenge før jordens grunnvoll 
ble lagt, at han, Joseph 
Smith, skulle være den 
mann, i denne verdens siste 
evangelieutdeling, som 
skulle bringe Guds ord ut 

til folket og motta fylden av Guds Sønns prestedømmes 
nøkler og makt. Herren hadde våket over ham og hans 
far og hans farfar, og med deres forfedre helt tilbake til 
Abraham, og fra Abraham til vannflommen, fra vann-
flommen til Enok, og fra Enok til Adam. Han har holdt 
øye med denne familien og dette blod mens det har 
vært i omløp fra sin kilde og til denne mann ble født. 
Han [profeten Joseph Smith] ble forutordinert i evighe-
ten til å presidere over denne siste evangelieutdeling” 
(Discourses of Brigham Young, 108).

•	 Eldste	Neal A.	Maxwell	ga	en	rekke	eksempler	på	
sannheter som seeren Joseph Smith kunne se med 
åndelige øyne, og som tidligere hadde vært skjult for 
verden:

 1. Åpenbaring om universets størrelse og utstrekning 
(se Moses 1:33; L&p 76:24   )
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 2. Åpenbaring om Guds sentrale gjerning (se Moses 
1:39   )

 3. Åpenbaring om oss som Guds barn (se L&p 93:29)
 4. Åpenbaring om menneskenes fremtid (se L&p 

84:38   )
 5. Åpenbaring om at Gud personlig engasjerer seg i 

sine barn (se Alma 18:32)
 6. Åpenbaring om omfanget av Frelserens forsoning  

(se 2 Nephi 9:7; L&p 88:6)

(Se Conference Report, okt. 2003, 105–7; eller Liahona, 
nov. 2003, 99.)

2 Nephi 3:6–15. Josefs profetier
•	 Følgende	oversikt	bidrar	til	å	forklare	de	konkrete	
profetiene Josef i Egypt uttalte om profeten Joseph 
Smith, og deres senere oppfyllelse:

Profeti i 2 Nephi 3 Mulige oppfyllelser

“En seer skal Herren min Gud oppreise 
som skal være en utvalgt seer for mine 
 lenders frukt” (vers 6).

Herren sa at Joseph Smith jr. skulle “kalles en seer, en oversetter, en profet”  
(L&p 21:1) og at Joseph var utvalgt til å lede denne evangelieutdeling  
(se L&p 110:16; 112:32).

“Han skal være høyt aktet blant dine lenders 
frukt” (vers 7).

Det er millioner av etterkommere av menneskene i Mormons bok som anerkjenner 
Joseph Smith som gjenopprettelsens profet.

“Han skal … utføre et verk for dine lenders 
frukt … , som skal være av stor verdi for 
dem” (vers 7).

Mange av Lehis barn har blitt velsignet ved lyset av det evangelium som ble gjengitt 
av profeten Joseph Smith.

“Han [skal ikke] gjøre noe annet arbeide 
enn det jeg befaler ham” (vers 8).

Joseph Smith fokuserte hele sitt liv på å utføre Herrens vilje. I starten av sin tjeneste-
gjerning ble han for eksempel befalt å oversette Mormons bok: “Og du har en gave til 
å oversette platene, og dette er den første gaven jeg skjenket deg, og jeg har befalt deg 
at du ikke skulle påberope deg noen annen gave før min hensikt med denne er oppfylt, 
for jeg vil ikke gi deg noen annen gave før oversettelsen er fullført” (L&p 5:4).

“Han skal være stor som Moses” (vers 9). Moses samlet Israel inn fra Egypt til det lovede land. Joseph Smith fikk nøkler av 
Moses til å samle Israel: “Derfor vil jeg oppreise en mann for mitt folk som skal lede 
dem likesom Moses ledet Israels barn” (L&p 103:16). Dette er én av mange måter 
Joseph var lik Moses på.

“Jeg [gir] makt til å frembringe mitt ord til 
dine lenders ætt” (vers 11).

Joseph Smith oversatte og ga Lehis barn deres forfedres opptegnelse (se L&p 3; 
5; 10), så vel som mange andre åpenbaringer.

“Dine lenders frukt … skal vokse sammen 
for å tilbakevise falske læresetninger” 
(vers 12)

Mormons bok og andre nyere åpenbaringer gir tydelig og autoritativ klargjøring 
av mange prinsipper og læresetninger i evangeliet som finnes i Bibelen (se L&p 
20:8–15; 42:12).

“Av svakhet skal han gjøres sterk” 
(vers 13).

En enkel bondegutt ble gjenopprettelsens profet.

“De som forsøker å ødelegge ham, skal bli 
nedkjempet” (vers 14).

Som Herren lovet (se 3 Nephi 21:10), ble profeten Joseph Smith beskyttet frem til 
han hadde fullført sin misjon (se L&p 121:16–22).

“Han skal kalles etter mitt navn, og det skal 
være etter hans fars navn” (vers 15).

Joseph Smith jr., Joseph Smith seniors tredje sønn, ble oppkalt etter sin far (se 
Joseph Smith–Historie 1:4).

“For det [evangeliet og dets ordinanser] 
som Herren skal frembringe ved hans  
hånd, skal ved Herrens kraft bringe mitt  
folk frelse” (vers 15).

Det var ved å gjenopprette Kirken og Herrens ordinanser at profeten Joseph Smith 
viste oss hvordan vi kan oppnå evig liv.
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2 Nephi 3:12. Mormons bok og Bibelen “skal 
vokse sammen”
•	 President	Boyd K.	Packer	forklarte	hvordan	Mormons	
bok og Bibelen har vokst sammen: “Det gamle og Det 
nye testamente … og … Mormons bok … er nå vevd 
sammen på en slik måte at hvis man leser den ene, blir 
man tiltrukket til den andre, og når man lærer av den 
ene, blir man opplyst av den andre. De er virkelig ett i 
våre hender” (i Conference Report, okt. 1982, 75; eller 
Ensign, nov. 1982, 53).

2 Nephi 3:18. Hvem er de forskjellige 
folkegruppene som omtales?
•	 Eldste	Bruce	R.	McConkie	identifiserte	dem	som	
omtales i 2 Nephi 3:18 som følger: “Legg merke til hva 
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Herren sier her: ‘Og se, jeg vil gi ham [Mormon] makt til 
å skrive – det dine lenders frukt [nephittene] har skrevet 
– til dine lenders frukt [lamanittene], og talsmannen av 
dine lender [ Joseph Smith] skal kunngjøre det.’ Med 
andre ord, Mormon skrev Mormons bok, men det han 
skrev var hentet fra det nephittenes profeter hadde 
skrevet, og disse skrifter, samlet til én bok, ble oversatt 
av Joseph Smith og sendt ut av ham til lamanittene” (A 
New Witness for the Articles of Faith [1985], 426).

Punkter å grunne på
•	 På	hvilke	måter	står	skapelsen,	fallet	og	forsoningen	i	

gjensidig forhold til hverandre?

•	 Hva	kan	uttrykket	“helvetes	søvn”	lære	oss	om	Satans	
metoder? (2 Nephi 1:13.

•	 Hvilket	forhold	er	det	mellom	prøvelsene,	motgan-
gen og lidelsene vi opplever, og det vår himmelske 
Fader vet at vi kan bli? (se 2 Nephi 2:2).

Forslag til oppgaver
•	 Skriv	noen	linjer	om	forholdet	mellom	skapelsen,	fal-

let og forsoningen.

•	 Basert	på	det	du	lærer	av	2 Nephi	2:5–10,	hvordan	vil	
du forklare behovet for Jesu Kristi forsoning for en 
som ikke deler vår tro?

•	 Nevn	minst	seks	profetier	i	2 Nephi 3	som	direkte	
handler om profeten Joseph Smith.
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2 Nephi 4 – 8

Kapittel 8

Innledning
Da hans liv nærmet seg slutten, velsignet Lehi sine barn 
med løftet om at hvis de ville holde budene, ville de ha 
fremgang, men hvis de var ulydige, ville de bli avskåret 
fra Herrens nærhet (se 2 Nephi 4:4). Herren lovet Nephi 
tidlig i hans tjenestegjerning det samme, at hvis han 
ville holde Guds bud, ville han ha fremgang og “bli 
ledet til et lovet land … et land som er utvalgt fremfor 
alle andre land” (1 Nephi 2:20). I tillegg sa Herren at 
hvis Nephis brødre gjorde opprør mot ham, ville de 
bli “avskåret fra Herrens nærhet” (1 Nephi 2:21). Dette 
løftet ble oppfylt da Nephis folk skilte lag med Laman 
og Lemuels opprørske tilhengere.

Vi må alle velge mellom godt og ondt. Viktigheten av å 
ta gode valg kommer klart frem i 2 Nephi 4–8: (1) Da 
Lehi velsignet sine barnebarn, (2) i Nephis refleksjoner 
og uttrykk i hans dyptfølte salme, (3) under splittelsen 
mellom nephittene og lamanittene og (4) i Jakobs lære-
setninger om Israels adspredelse og innsamling.

Kommentarer
2 Nephi 4:3–11. Lehi velsignet sin familie
•	 Helt	til	slutten	av	sitt	liv	underviste	Lehi	sine	barn	
i evangeliet. I våre dager fortsetter Herrens tjenere å 
vektlegge foreldres ansvar for å undervise sine barn. 
Det første presidentskap og De tolv apostlers quorum 
erklærte: “Vi advarer og sier at den … som unnlater å 
oppfylle sine familieforpliktelser, en dag vil stå til ansvar 
overfor Gud” (“Familien – En erklæring til verden”, Lys 
over Norge, okt. 1998, 24; se også L&p 68:25–29).

I likhet med Lehi tar de fleste siste-dagers-hellige 
foreldre dette ansvaret på største alvor. Eldste M. Russell 
Ballard i De tolv apostlers quorum forklarte hvordan 
vårt fokus på familiens betydning skulle påvirke oss 
som foreldre: “Vårt familieorienterte perspektiv skulle 
få siste-dagers-hellige foreldre til å strebe etter å bli de 
beste foreldre i verden. Det skulle gi oss enorm respekt 
for våre barn, som i sannhet er våre åndesøsken, og 
det skulle få oss til å vie all den tid som er nødvendig, 
til å styrke våre familier. Det er virkelig ikke noe mer 
avgjørende for lykke – både vår egen og våre barns – 
enn at vi elsker og støtter hverandre innen familien” (i 
Conference Report, okt. 2005, 44; eller Liahona, nov. 
2005, 42).

2 Nephi 4:5
Hvilket viktig prinsipp for foreldre  
lærer vi her? Hvordan kan dette 

 prinsippet gi foreldre mot og tro?

2 Nephi 4:7–10. Lamans og Lemuels barn
•	 Gud	har	oppfylt	og	fortsetter	å	oppfylle	Lehis	løfte	
om barmhjertighet mot Lamans og Lemuels barn. Det er 
flere tilfeller i Mormons bok hvor Lehis løfte til Lamans 
og Lemuels barn ble oppfylt (se Alma 17–26; Helaman 
5–6; 13–15). I de siste dager har Gud fortsatt å oppfylle 
Lehis løfte om barmhjertighet mot Lamans og Lemuels 
barn. President Henry B. Eyring i Det første president-
skap forklarte:

“Vårt trofaste arbeid for å tilby vår familie det vitnesbyrd 
vi har om sannheten, vil bli mangfoldiggjort i kraft og 
forlenget i tid.

Vi har alle sett tegn på det i familier vi har kjent. Jeg så 
det i Syd-Amerika når jeg så på ansiktene til misjonæ-
rene. Hundrevis av dem passerte meg og håndhilste 
på meg og så meg dypt inn i øynene. Jeg ble nesten 
overveldet over bekreftelsen på at disse barn av far 
Lehi og Sariah var der i Herrens tjeneste fordi vår 
himmelske Fader holder sine løfter til familier. Nesten til 
sitt siste åndedrag underviste Lehi og vitnet og forsøkte 
å velsigne sine barn. En fryktelig tragedie rammet 
hans etterkommere da de forkastet hans vitnesbyrd, 
andre profeters vitnesbyrd og Skriftenes vitnesbyrd. 
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Men i øynene og ansiktene til disse misjonærene følte 
jeg bekreftelsen på at Gud har holdt sine løfter om å 
strekke seg ut til Lehis paktsbarn og at han vil strekke 
seg ut til våre barn” (i Conference Report, april 1996, 88; 
eller Lys over Norge, mai 1996, 64).

2 Nephi 4:15–16. “Min sjel fryder seg over 
Skriftene”
•	 Søster	Cheryl C.	Lant,	Primærs	generalpresident,	talte	
om hvordan 2 Nephi 4:15 viser oss tre måter å lese 
Skriftene effektivt på: For det første, å glede seg over 
Skriftene; for det annet, å grunne på Skriftene og for det 
tredje, å gjøre Skriftene til en del av vårt liv:

“Dette skriftstedet lærer oss hvordan vi skal lese Mor-
mons bok. Det nevner tre viktige punkter.

For det første: ‘Min sjel fryder seg.’ Jeg elsker dette 
uttrykket. Jeg har tenkt på å hungre og tørste etter 
kunnskap når jeg har lest Skriftene, men å fryde seg over 
dem er noe annet. Jeg oppdager at det utbytte jeg har 
av Skriftene, bestemmes av hvilken innstilling jeg har. 
Hver gang jeg leser dem, kommer jeg på en måte som 
en ny person med nye øyne. Hvor jeg befinner meg i 
livet, det jeg opplever og min innstilling – alt påvirker 
det utbytte jeg vil få. Jeg elsker Skriftene. Jeg verdsetter 
sannhetene jeg finner når jeg leser dem. Jeg blir fylt av 
glede når jeg mottar oppmuntring, veiledning, trøst, 
styrke og løsninger på mine behov. Livet ser lysere ut, 
og veien åpner seg foran meg. Jeg blir forsikret om min 
himmelske Faders kjærlighet og omtanke for meg hver 
gang jeg leser. Alt dette fryder meg virkelig. En liten gutt 
i en Solstråle-klasse sa det slik: ‘Jeg er så glad i Skriftene!’

For det annet: ‘Mitt hjerte fordyper seg i dem.’ Jeg elsker 
å ha Skriftene med meg i mitt hjerte! Ånden i det jeg har 
lest blir værende der for å gi meg fred og trøst. Kunn-
skapen jeg har fått, gir meg veiledning og hjelp. Jeg har 
en trygghet som skyldes lydighet …

[For det tredje,] jeg skriver naturligvis ikke slik Nephi 
gjorde, men når jeg leser i Skriftene og etterlever 
prinsippene jeg lærer, blir disse skriftene skrevet i mitt 
liv. De styrer mine handlinger og er skrevet der så mine 
barn kan se og følge dem. Jeg kan bygge opp en arv, en 
tradisjon for rettskaffen livsførsel, basert på prinsippene 
jeg lærer i Skriftene” (i Conference Report, okt. 2005, 
78–79; eller Liahona, nov. 2005, 76–77).

2 Nephi 4:15–35. Nephis salme
•	 En	salme	er	“et	inspirert	dikt	eller	en	inspirert	
melodi” (Veiledning til Skriftene, “Salme”). Selv de som 
ikke forstår seg på gammel hebraisk poesi, kan forstå 
og kjenne seg igjen i de inderlige bønnene i Nephis 
salme i 2. Nephi 4. Salmer skulle leses høyt. Prøv å lese 
Nephis salme høyt for å få en fornemmelse av den ånd 
den ble skrevet i.

2 Nephi 4:17–18. Vi kjemper alle med synder  
og svakheter
•	 Gjennom	hele	Mormons	bok	legger	vi	merke	til	
Nephis rettskaffenhet, hans trofasthet i prøvelser og 
hans hengivenhet til Gud, men likevel utbrøt han: 
“Hvilket elendig menneske jeg er! … Jeg er omringet 
på grunn av de fristelser og synder som så lett får 
makt over meg” (2 Nephi 4:17–18). Profeten Joseph 
Smith (1805–44) sa: “Jo nærmere et menneske kommer 
fullkommenhet, desto klarere vil vedkommende se, og 
desto større blir gleden inntil han har overvunnet ond-
skapen i sitt liv og ikke har den minste lyst til å begå 
synd” (History of the Church, 2:8). Kanskje Nephi følte 
seg tynget av det vi kan anse som trivielle svakheter, 
i den grad at de påførte ham sorg, og han ønsket å 
frigjøre seg fra hvert minste spor av synd.

Nephis inderlige bønn om at Herren måtte hjelpe ham 
å overvinne sine svakheter, hjelper oss å forstå hvordan 
vi kan overvinne våre egne svakheter. Personlig erfa-
ring viser oss at vi trenger å gjøre det samme. Eldste 
Richard G. Scott i De tolv apostlers quorum minnet oss 
på hvorfor vi er befalt å omvende oss, og formante oss 
til å benytte oss av Herrens forløsende kraft:

“Hvorfor har vår Fader og hans Sønn befalt oss å 
omvende oss? Fordi de elsker oss. De vet at alle vil bryte 
evige lover. Enten det er en mindre eller større lov, kre-
ver rettferdigheten at enhver brutt lov må tilfredsstilles 
for at vi skal få oppfylt løftet om glede i dette liv og 
privilegiet å vende tilbake til vår himmelske Fader. Hvis 
loven ikke blir tilfredsstilt, vil rettferdigheten på dom-
mens dag forårsake at vi blir bortvist fra Guds nærhet for 
å underkastes Satans kontroll. [Se 2 Nephi 9:8–10; 2:5.]

Det er vår Mester og hans forløsende handling som gjør 
det mulig for oss å unngå en slik fordømmelse. Det 
skjer ved tro på Jesus Kristus, lydighet til hans bud og 
befalinger og ved å holde ut i rettferdighet inntil enden.

Kapittel 8

56



Trekker du fullt ut fordel av omvendelsens forløsende 
kraft så du kan få større fred og glede? Hvis du føler 
opprør eller håpløshet, signaliserer dette ofte at det er 
behov for omvendelse. Også fravær av den åndelige 
veiledning som du søker i livet, kan være følger av 
brutte lover. Hvis det er nødvendig, vil fullstendig 
omvendelse sette livet ditt i stand. Den vil være løsning 
på alle de innviklede, vonde følelser og smerter som 
skyldes overtredelse. Men i dette liv kan den ikke råde 
bot på enkelte av de fysiske følger som kan komme 
ved alvorlig synd. Vær klok og hold deg konsekvent 
langt innenfor rettferdighetens grenser, slik Herren har 
definert dem” (i Conference Report, okt. 2000, 31–32; 
eller Liahona, jan. 2001, 31).

•	 Eldste	Dallin H.	Oaks	i	De	tolv	apostlers	quorum	sa	
at uavhengig av våre tilbøyeligheter eller tendenser, er 
vi forpliktet til å utøve vår handlefrihet for å prøve å 
overvinne våre personlige svakheter:

“Kanskje disse menneskene, i tråd med munnhellet, ‘ble 
født slikt’. Men hva betyr det? Betyr det at personer med 
tilbøyeligheter eller sterke tendenser ikke har noe valg, 
ingen handlefrihet i disse tilfellene? Vår lære overbeviser 
oss om noe annet. Uansett en persons tilbøyelighet eller 
tendens, er hans vilje ubundet. Hans handlefrihet er ube-
tinget. Det er hans frihet som er innskrenket … Vi står 
alle ansvarlige for hvordan vi utøver vår handlefrihet.

… De fleste av oss er født med torner i kjødet, enkelte 
mer synlige, noen alvorligere enn andre. Det virker 
som vi alle er påvirkelige for et eller annet forstyrrende 
element, men uansett hva det er, så har vi vilje og makt 
til å kontrollere våre tanker og handlinger. Slik må det 
være. Gud har sagt at han holder oss ansvarlig for det 
vi gjør og det vi tenker, så våre tanker og handlinger 
må kunne kontrolleres ved vår handlefrihet. Når vi først 
har nådd ansvarsalderen eller tilregnelighet, kan vi ikke 
bruke ‘jeg ble født slik’ som en unnskyldning for hand-
linger eller tanker som ikke harmonerer med Guds bud 
og befalinger. Vi må lære hvordan vi skal leve for at en 
jordisk svakhet ikke skal hindre oss i å nå det evige mål.

Gud har lovet at han vil hellige våre lidelser til vårt 
gode (se 2 Nephi 2:2). De anstrengelser vi gjør for å 
overvinne eventuelle medfødte svakheter, utvikler en 
åndelig styrke som vi vil ha nytte av i all evighet. Så da 
Paulus ba tre ganger om at hans ‘torn i kjødet’ måtte 

forlate ham, svarte Herren: ‘Min nåde er nok for deg, 
for min kraft fullendes i skrøpelighet.’ [2 Korinterbrev 
12:9]” (“Free Agency and Freedom”, i Monte S. Nyman 
og Charles D. Tate jr., red., The Book of Mormon: Second 
Nephi, the Doctrinal Structure [1989], 13–14).

2 Nephi 4:28–35
Hva gjorde Nephi for å overvinne sine 

svakheter og synder? Hva er det i 
Nephis eksempel som du kan bruke til 

å  overvinne personlige svakheter?

2 Nephi 5:5–9. Vi skulle skille lag med 
ugudelighet
•	 Noen	ganger	er	det	nødvendig	å	fysisk	flykte	fra	
ondskap, slik tilfellet var med Nephi og hans tilhengere. 
Legg merke til at det var “de som trodde på Guds advar-
sler og åpenbaringer” som dro sammen med Nephi 
(2 Nephi 5:6). På samme måte er det i dag de som gir 
akt på advarsler og åpenbaringer fra vår tids profeter, 
som følger dem i åndelig forstand. Imidlertid er det 
ikke alltid mulig for oss å fysisk bevege oss bort fra 
ugudelighet. Eldste Richard G. Scott fortalte oss hvordan 
vi kan beskytte oss:

“Gud har fortalt oss hvordan vi kan leve i verden uten 
å bli besmittet av dens nedbrytende påvirkning. Dere 
kan leve et anstendig, produktivt, rettskaffent liv ved å 
følge deres Fader i himmelens beskyttelsesplan. Hans 
plan for lykke. Den finnes i Skriftene og i hans profeters 
inspirerte uttalelser …

Unngå verdens ugudelighet. Vit at Gud har kontrollen. 
Med tiden vil Satan mislykkes fullstendig og bli straffet 
for sin onde fremferd. Gud har en bestemt plan med 
deres liv. Han vil åpenbare deler av denne planen 
for dere om dere søker den med tro og konsekvent 
lydighet. Hans sønn har gjort dere frie – ikke fra konse-
kvensene av deres handlinger, men frie til å velge. Guds 
evige hensikt er at dere skal lykkes i dette jordelivet. 
Uansett hvor ugudelig denne verden blir, kan dere gjøre 
dere fortjent til denne velsignelsen. Søk og vær lydhøre 
for personlig veiledning gjennom Den hellige ånd. 
Fortsett å leve verdig til å kunne motta den. Strekk dere 
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ut til andre som snubler og er forvirret og som ikke vet 
hvilken vei de skal gå” (i Conference Report, april 2004, 
103–4, 106; eller Liahona, mai 2004, 100, 102).

2 Nephi 5:11, 13. “Det gikk oss overmåte vel”
•	 I 2. Nephi 5:11, 13 fortalte Nephi om sitt folks frem-
gang med å forøke sine hjorder, bestander og avlinger. 

Vi forbinder ofte fremgang 
med håndgripelige velsig-
nelser, som rikdom eller 
verdens materielle ting. 
President Heber J. Grant 
(1856–1945) forklarte hva 
sann fremgang er: “Når jeg 
sier fremgang, tenker jeg 
ikke kun på penger … Det 
jeg betrakter som virkelig 

fremgang … er veksten i kunnskap om Gud og i vitnes-
byrd og i evne til å etterleve evangeliet og til å inspirere 
våre familier til det samme. Dette er fremgang i virkelig 
forstand” (Gospel Standards, red. G. Homer Durham 
[1941], 58; også sitert av James E. Faust, i Conference 
Report, okt. 1998, 74; eller Liahona, jan. 1999, 67).

•	 I	en	tale	om	hvordan	det	å	betale	tiende	gir	sann	
fremgang, siterte president James E. Faust (1920–2007) 
i Det første presidentskap en opplevelse som søster 
Yaeko Seki hadde fortalt om:

“Min familie og jeg tilbragte dagen i nasjonalparken i de 
japanske alper … Jeg var gravid med vårt fjerde barn og 
følte meg ganske trett, så jeg la meg ned under trærne 
… Jeg begynte å tenke på våre økonomiske problemer. 
Mitt hjerte ble overveldet, og jeg brast i gråt. ‘Herre, vi 
betaler full tiende. Vi har ofret så mye. Når vil himmel-
ens sluser bli åpnet for oss og våre byrder lettet?’

Jeg ba av hele mitt hjerte. Så snudde jeg meg for å se 
på min mann og våre barn som lekte og lo sammen … 
Plutselig vitnet Ånden for meg om at jeg hadde rike vel-
signelser, og at min familie var den største velsignelse 
min himmelske Fader kunne gi meg” (in Conference 
Report, okt. 1998, 74; eller Liahona, jan. 1999, 67).

2 Nephi 5:10–18, 26–27. “På en måte som 
[bringer] lykke”
•	 Profeten	Joseph	Smith	forklarte	at	det	finnes	en	vei	
som fører til lykke: “Lykke er hensikten og formålet 

med vår eksistens; og lykkelige vil vi også til slutt bli 
hvis vi følger den vei som fører til lykke, og er dydige, 
rettskafne, trofaste og hellige og holder alle Guds bud” 
(History of the Church, 134–35).

•	 President Gordon B. Hinckley (1910–2008) sa noe 
lignende om lykke: “Herren ønsker at vi skal være lyk-
kelige. Nephi sa noe flott: 
‘Og … vi levde på en måte 
som bragte lykke.’(2 Ne 
5:27.) Så fantastisk. Jeg 
ønsker at mine barn skal 
være lykkelige. Jeg vil at de 
skal gjøre det godt. Jeg 
ønsker at de skal leve godt 
og riktig og passende, og 
på samme måte, bortsett fra 
at min himmelske Faders kjærlighet overgår enhver 
kjærlighet jeg måtte føle, tror jeg at han ønsker at hans 
sønner og døtre skal være lykkelige. Lykke kommer av 
rettferdighet. ‘Ugudelighet har aldri vært lykke.’(Alma 
41:10.) Synd har aldri vært lykke. Selviskhet har aldri 
vært lykke. Grådighet har aldri vært lykke. Lykke kom-
mer ved å etterleve prinsippene i Jesu Kristi evange-
lium” (“Fast-Paced Schedule for the Prophet”, Church 
News, 20. april 1996, 3).

2 Nephi 5:20–25. Lamanittene ble forbannet
•	 Vers	20–25	i	2 Nephi 5	besvarer	minst	fire	spørsmål	
angående den forbannelse som kom over lamanittene:

 1. Hva var forbannelsen?
Forbannelsen er klart definert i vers 20 som å bli 
“avskåret fra Herrens nærhet”.

 2. Hva var grunnen til forbannelsen?
Ifølge vers 21 kom forbannelsen over dem “på grunn 
av deres misgjerninger” og at “de hadde forherdet 
sine hjerter”. Helt siden Adams fall har ugudelighet 
ført til at mennesker har blitt avskåret fra Herrens 
nærhet (se 1 Nephi 2:21; 2 Nephi 4:4; 9:6; Alma 9:13; 
Ether 10:11).

 3. Hva var merket eller tegnet som ble satt på 
lamanittene?
Det er også forklart i vers 21 at “Gud Herren [lot] dem 
[lamanittene] få en mørk hud så de ikke skulle være 
tiltrekkende for mitt folk [nephittene]”. Det kan virke 
som om dette ble gjort for å begrense ugudelighetens 
utbredelse. Senere antydet Alma det samme motivet 
da han forklarte at “lamanittenes hud var mørk … så 
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Gud Herren derved kunne bevare sitt folk så de ikke 
blandet seg og trodde på feilaktige tradisjoner” (Alma 
3:6, 8). Overalt i Skriftene finner vi Herrens advarsler 
mot å gifte seg med vantro (se 5 Mosebok 7:2–3; 
2 Korinterbrev 6:14). Konsekvensen av å gjøre det var 
ofte at de rettferdige vendte seg bort fra Herren (se 
5 Mosebok 7:4; 1 Kongebok 11:4; L&p 74:5).

Noen har feilaktig antatt at lamanittenes mørke hud 
var forbannelsen. President Joseph Fielding Smith 
(1876–1972) forklarte at forbannelsen ikke var den 
mørke huden:

“Den mørke huden ble gitt lamanittene slik at det 
var lett å se forskjell på dem og nephittene og for å 
unngå at de to folkene blandet seg med hverandre. 
Den mørke huden var tegnet på forbannelsen [ikke 
selve forbannelsen]. Forbannelsen besto i at Herrens 
ånd trakk seg bort …

Den mørke huden på dem som har kommet inn i 
Kirken, skal ikke lenger regnes som et tegn på for-
bannelsen … Disse konvertittene er tiltalende og 
har Herrens ånd” (Answers to Gospel Questions, red. 
Joseph Fielding Smith jr., 5 bind. [1957–66], 3:122–23).

 4. Hva ble resultatet av forbannelsen?
I vers 24 ser vi at resultatet av forbannelsen – å bli 
avskåret fra Herrens nærhet – er at de til slutt blir “et 
dovent folk, fulle av svik og bedrag”.

En stor velsignelse er at forbannelsen bare er i kraft 
så lenge menneskene er ugudelige. Hvis de omven-
der seg, følger “Guds forbannelse … dem ikke mer” 
(Alma 23:18). Det finnes mange eksempler på rett-
skafne lamanitter som omvendte seg og fikk del i 
Herrens ånd, og en av dem ble til og med profet (se 
Helaman 13:5).

2 Nephi 6:1–3. Jakob underviste med myndighet
•	 Jakob	underviste	med	kraft	og	myndighet	fra	Gud.	
Han ble “kalt av Gud og ordinert etter hans hellige 
orden” (mottok det hellige prestedømme) og “innviet” 
(eller beskikket) av sin bror Nephi (2 Nephi 6:2; se 
også 2 Nephi 5:26). Jakob brukte dessuten tre viktige 
elementer i effektiv undervisning, slik eldste Jeffrey R. 
Holland i De tolv apostlers quorum forklarer: “ʻFor jeg 
har formant dere med all iver, og jeg har undervist dere 
i min fars ord. Og jeg har talt til dere om alt som er skre-
vet fra verden ble skapt’ [2 Nephi 6:3; uthevelse tilføyd]. 
Dette er oppskriften som alltid er brukt til å undervise 
i evangeliet, en prosess som brukes den dag i dag – 
personlig vitnesbyrd, levende profeters læresetninger og 

Skriftenes opptegnelse” (Christ and the New Covenant 
[1997], 65).

•	 President	Joseph	Fielding	Smith	forklarte	hvilken	
“orden” av prestedømmet nephittene utøvde: “Nephit-
tene var etterkommere av Josef. Lehi oppdaget dette 
da han leste messingplatene … Derfor var det ingen 
levitter som fulgte Lehi til den vestlige halvkule. Under 
disse omstendigheter forrettet nephittene i kraft av Det 
melkisedekske prestedømme helt fra Lehis tid og frem 
til vår Frelser viste seg blant dem” (Answers to Gospel 
Questions, 1:124).

2 Nephi 6:4–18. Jakob gjenfortalte jødenes 
historie
•	 Jakob	siterte	fra	Jesaja	for	å	undervise	“om	de	
ting som er og som skal komme” (2 Nephi 6:4). Han 
anvendte Jesajas læresetninger på sitt folk fordi de 
tilhørte Israels hus (se vers 5). Dette er noen av de 
samme versene som Nephi anvendte på Lehis etter-
kommere i de siste dager (sammenlign med vers 6–7; 
1 Nephi 21:22–23). Å anvende den samme profetien på 
forskjellige situasjoner på denne måten er eksempler 
på å “anvende Skriftene” under Åndens innflytelse (se 
1 Nephi 19:23   ; 2 Nephi 11:8).

2 Nephi 6:6–11. Israels adspredelse og 
innsamling
•	 Du	finner	mer	informasjon	om	Israels	adspredelse	i	
“Oversikt over Israels adspredelse” i tillegget (side 404). 
Du finner mer informasjon om Israels innsamling i 
“Israels innsamling” i tillegget (side 405).

2 Nephi 6:11–12
Hvilke løfter er gitt både det gamle Israel og 

hedningene i de siste dager? Hvilke betingel-
ser må være innfridd for at de skal bli oppfylt?

2 Nephi 7:10–11. Vandre i lyset av deres egen ild
•	 Jesaja	spurte	om	en	som	frykter	og	adlyder	Herren	
vandrer i mørke. Svaret er selvsagt “nei”. Han sa så at de 
som vandrer “i lyset av [sin egen] ild og i det gnistregn 
som [de] har tent … skal være nedbøyet i sorg”  
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(2 Nephi 7:11). Mange i vår tid stoler mer på seg selv 
eller andre mennesker enn de stoler på Herren. De 
setter sin lit til sitt eget kjød og følger sitt eget lys iste-
denfor å stole på Gud (se L&p 1:19–20; 133:70–74).

•	 Frelseren	er	verdens	lys.	Vi	gjør	uklokt	i	å	forsøke	å	
erstatte hans lys med lys som vi har skapt (se 3 Nephi 
18:24). President Joseph F. Smith (1838–1918) advarte 
mot dem som underviser urettmessig ved hjelp av 
sitt eget lys når de forkynner “falske læresetninger i 
sannhets forkledning”. Han sa at de er “de stolte og for-
fengelige som leser og studerer i lyset fra sin egen inn-
bilskhet, som tolker etter eget forgodtbefinnende, som 
søker sin egen lov og opptrer som eneste dommer over 
sine gjerninger” (Gospel Doctrine, 5. utg. [1939], 373).

2 Nephi 8. Innsamling i de siste dager
•	 Jesajas	profetier	som	er	sitert	i	2 Nephi	8	omtaler	
Israels innsamling i de siste dager. Herren lovet å “trøste 
Sion” og “gjøre hennes villmark lik Eden” (vers 3). Han 
formante dem: “Frykt ikke for menneskers hån” (vers 7). 
Han lovet at “Herrens forløste [skal] vende tilbake og 
komme syngende til Sion” (vers 11). Han ville skjule 
dem “i [sin] hånds skygge” (vers 16). De tidlige hellige 
fant trøst i denne og andre av Jesajas profetier.

President Ezra Taft Benson (1899–1994) forklarte at våre 
forfedre deltok i oppfyllelsen av disse Jesajas profetier 
angående Israels innsamling:

“Våre forfedre … var sterke og tapre i Herren, i visshet 
om at han var deres forsvar, deres tilflukt og deres 
frelse. Styrket ved denne tro satte de sin lit til sin høyt 
verdsatte uavhengighet, sin nøysomhet og sitt hederlige 
arbeid. Og historien forteller oss at til og med klimaet 
ble mildnet for deres skyld, og deres ydmyke og utrette-
lige innsats fikk ‘ørkenen til å blomstre som en rose’.

Deres tro ble fornyet av to av Jesajas bemerkelsesver-
dige profetier om de siste dager – den tid de visste at de 
levde i. I den første av disse bebuder Jesaja: ‘Ørkenen 
og det øde land skal glede seg. Ødemarken skal juble 
og blomstre som en lilje.’( Jesaja 35:1.) Videre: ‘For Her-
ren trøster Sion, trøster hennes ruiner og gjør ørkenen 
der lik Eden og ødemarken lik Herrens hage. Fryd og 
glede skal finnes der, takk og lovsang.( Jesaja 51:3.)

Og selv om deres naturlige øyne bare så deres tøm-
merhytter og de nærmeste omgivelser, forestilte de seg 
dagen da Mikas ord ville bli oppfylt: ‘Men det skal skje i 
de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus står, være 
grunnfestet på toppen av fjellene …’ (Mika 4:1–2.)

Vi har sett oppfyllelsen av disse bemerkelsesverdige 
profetiene” (This Nation Shall Endure [1977], 42).

•	 Når	det	gjelder	jødenes	innsamling	til	Israel,	sa	
eldste Bruce R. McConkie (1915–85) i De tolv apostlers 
quorum at en åndelig innsamling må finne sted før den 
fysiske innsamling: “Juda vil samles i det gamle Jerusa-
lem når tiden er inne, det er det ingen tvil om. Denne 
innsamling vil imidlertid bestå i å akseptere Kristus, 
slutte seg til Kirken og fornye pakten med Abraham 
som forrettes på hellige steder. Den innsamling som nå 
finner sted av mennesker av jødisk herkomst til Pale-
stina, eller nasjonen Israel, er ikke den innsamling av 
Israel eller Juda som Skriftene omtaler. Det er kanskje 
en forløper for den, og noen av dem som nå er innsam-
let på denne måten, vil kanskje med tiden bli innsamlet 
til Guds sanne kirke og rike på jorden, og da kan de 
bistå med oppføring av det tempel som er bestemt 
skal pryde Jerusalems land. En politisk innsamling er 
imidlertid ingen åndelig innsamling, og Herrens rike er 
ikke av denne verden” (A New Witness for the Articles of 
Faith [1985], 519–20; se også side 511, 564–65).

Punkter å grunne på
•	 I	2 Nephi	5:5–8	advarte	Herren	Nephi	og	ba	ham	

“flykte ut i villmarken”. Er det noe i ditt liv som min-
ner om Nephis situasjon? Finnes det innflytelse fra 
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venner, underholdning, arbeid, skole eller medier 
som gjør det på sin plass å vurdere å bevege deg bort 
fra dem?

•	 I	2 Nephi	8:3–16	er	det	nevnt	mange	velsignelser	
som gis medlemmer av Israels hus når de “samles”. 
Hvilke av disse velsignelsene har du opplevd? Hvilke 
av dem kan du fremdeles arbeide for å oppnå? Hva 
trenger du å gjøre for å kunne motta dem?

Forslag til oppgaver
•	 Mens	du	leser	2 Nephi	4:15–35,	skulle	du	prøve	å	

merke deg hva Nephi gjorde for å overvinne sine 
svakheter. Prøv å utpeke bestemte prinsipper som 
Nephi anvendte eller trodde ville hjelpe ham å 
overvinne sine svakheter. Skriv ned dine tanker og 

følelser om de sannheter du finner. Kjenn etter hva 
Ånden forteller deg. Det kan være hensiktsmessig å 
skrive ned eventuelle forpliktelser Ånden tilskynder 
deg til å gjøre mens du leser.

•	 President	Gordon B.	Hinckley	har	sagt:	“Ha	balanse	
i livet. Vær på vakt så dere ikke blir besatt av én 
tanke. Vær på vakt mot trangsynthet. La deres inte-
resser omfatte mange gode områder, samtidig som 
dere arbeider med økende styrke innen deres eget 
yrke” (“Four Imperatives for Religious Educators” 
[tale til Kirkens skoleverk 15. sep. 1978]). Les 2 Nephi 
5:10–18, 26–27 og utpek prinsipper du kan lære mer 
om eller lære å etterleve, som vil hjelpe deg å yte et 
større bidrag i verden.
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2 Nephi 9 –10

Kapittel 9

Innledning
Vi kjenner alle noen som er døde. Heldigvis gir 
kunnskap om vår himmelske Faders plan oss fred selv 
i dyp sorg. Profeten Jakob i Mormons bok underviste 
om forsoningens store velsignelser ved å beskrive hva 
som ville skje med vår kropp og vår ånd dersom ingen 
forsoning hadde funnet sted. Jakob vitnet om Guds 
storhet, som beredte en vei for vår frelse. Han beskrev 
hvordan Frelseren kjærlig trøster, ber for og forløser 
Israel. Ved å godta og følge Herrens bud, setter vi oss 
selv i den stilling at vi kan motta hans lovede velsig-
nelser. Overvei forsoningens virkning og velsignelser i 
ditt eget liv.

Kommentarer
2 Nephi 9:1–3. Gled deg for evig over 
forsoningen
•	 Eldste	Jeffrey R.	Holland	i	De	tolv	apostlers	quorum	
forklarte at Kristus og hans forsoning skulle være 
hovedkilden til vår glede:

“Jakob vitnet om at ‘den mektige Gud’ alltid vil utfri ‘sitt 
paktsfolk’, og at den mektige Gud, som han selv sa, er 
Herren Jesus Kristus, vår ‘Frelser … Forløser, Jakobs 
Mektige’.

Jakob reflekterte over slike læresetninger – spesielt de 
som fantes i Jesajas skrifter – slik at hans daværende 
publikum og fremtidige lesere ‘[kunne] kjenne til de 
Herrens pakter som han har inngått med hele Israels 
hus’, og dermed fikk foreldre i enhver generasjon grunn 
til å ‘fryde seg’ og ‘løfte [sine] hoder for evig på grunn 
av de velsignelser som den Herre Gud skal gi til deres 
barn.ʼ

Sentralt i denne pakt og grunnen til en slik glede, er det 
sonoffer som ble utført av den ‘Veldige Gud’ som er ver-
dens Frelser og Forløser” (Christ and the New Covenant 
[1997], 66–67).

2 Nephi 9:2
Hva vil jødene bli ført tilbake til som 

et viktig ledd i deres innsamling?

2 Nephi 9:5–6. Forsoningen står sentralt i den 
barmhjertige plan
•	 Det	første	presidentskap	og	De	tolv	apostlers	quorum	
erklærte for verden hvilken sentral rolle Frelseren og 
hans innflytelse på alle mennesker spiller:

“[Vi bærer] vårt vitnesbyrd om realiteten av hans uforlig-
nelige liv og den uendelige kraft i hans store sonoffer. 
Ingen annen har hatt så dyptgripende innflytelse på alle 
som har levd og kommer til å leve på jorden.

Han var Det gamle testamentes store Jehova og Det nye 
testamentes Messias …

Han innstiftet nadverden som en påminnelse om sitt 
store sonoffer. Han ble arrestert og fordømt på falske 
anklager, erklært skyldig for å tilfredsstille en mobb og 
dømt til døden på Golgatas kors. Han ga sitt liv for å 
sone for hele menneskehetens synder. Hans offer var 
en stor stedfortredende gave til beste for alle som noen 
gang vil ha levd på jorden.

Vi vitner høytidelig om at hans liv, som er sentralt i hele 
menneskehetens historie, hverken begynte i Betlehem 
eller ble avsluttet på Golgata. Han var Faderens første-
fødte, den enbårne Sønn i kjødet, verdens Forløser” 
(“Den levende Kristus – apostlenes vitnesbyrd”, Lia-
hona, april 2000, 2–3).

•	 President	James E.	Faust	(1920–2007)	i	Det	første	
presidentskap forklarte viktigheten av at vi forstår forso-
ningens kraft:
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Den var uendelig utover en hvilken som helst mennes-
kelig målestokk eller menneskelig forståelse.

Jesus var den eneste som kunne tilveiebringe en slik 
uendelig forsoning fordi han var født av en dødelig mor 
og en udødelig Fader. På grunn av denne enestående 
fødselsrett var Jesus et uendelig vesen” (i Conference 
Report, okt. 1996, 46; eller Lys over Norge, jan. 1997, 32).

2 Nephi 9:6–9
Hva sa Jakob ville skjedd med vår ånd og vår 
kropp dersom ingen forsoning var blitt utført?

2 Nephi 9:10. “O, hvor stor er ikke Guds 
hellighet!”
•	 President	Gordon B.	Hinckley	(1910–2008)	uttrykte	
takknemlighet for Frelserens rolle i å utføre forsonin-
gen: “Takk Gud for hans evige plans storslagne under. 
Takk og pris hans elskede Sønn, som med ubeskrivelig 
lidelse ga sitt liv på Golgatas kors for å betale prisen 
for jordisk synd. Det var han som ved sitt sonoffer, brøt 
dødens bånd og med guddommelig makt steg seirende 
opp fra graven. Han er vår Forløser, hele menneskehet-
ens Forløser. Han er verdens Frelser. Han er Guds Sønn 
og opphav til vår frelse” (in Conference Report, april 
1985, 69; eller Ensign, mai 1985, 51).

2 Nephi 9:15–16. “De som er urene, [skal] 
fremdeles være urene”
•	 Eldste	Dallin H.	Oaks	i	De	tolv	apostlers	quorum	talte	
om den endelige dom og den renhet vi må oppnå:

“Mange vers i Bibelen og nyere hellig skrift taler om en 
endelig dom, hvor alle vil bli belønnet etter sine gjern-
inger eller sine hjerters ønsker. Men andre skriftsteder 
bygger videre på dette ved å vise til at vi blir dømt etter 
den tilstand vi har nådd.

Profeten Nephi beskriver den endelige dom med ord 
som uttrykker hva vi har blitt: ‘Og hvis deres gjerninger 
har vært urene, må de nødvendigvis selv også være 
urene, og hvis de selv er urene, kan de på ingen måte 
bo i Guds rike’ (1 Nephi 15:33; uthevelse tilføyd). 
Moroni erklærer: ‘Den som er uren, [skal] fremdeles … 

“Vår frelse er betinget av at vi tror på og aksepterer for-
soningen. Å akseptere den krever at vi stadig anstrenger 
oss for å forstå den bedre. Forsoningen fremmer vår 
jordiske læringskurs ved å gjøre det mulig for vår natur 
å bli fullkommen …

… All utvidet forståelse av hans sonoffer trekker oss nær-
mere ham. Bokstavelig betyr forsoningen å være ‘ett’ med 
ham. Forsoningens natur og dens virkning er så uendelig, 
så ufattelig og så dyptgripende at den ligger utenfor det 
jordiske menneskes kunnskap og fatteevne …

Vi lengter etter forsoningens største velsignelse – å bli 
ett med Ham, å være i hans guddommelige nærhet, å 
bli kalt individuelt ved navn når han ønsker oss varmt 
velkommen hjem med et strålende smil og strekker 
armene ut for å omfavne oss i sin uendelige kjærlighet. 
Hvor herlig vil ikke dette bli hvis vi kan føle oss verdige 
nok til å være i hans nærhet! Den betingelsesløse gave 
som hans store forsoning er for hver av oss, er den 
eneste mulighet for oss til å bli så opphøyet at vi kan 
stå foran ham og se ham ansikt til ansikt. Forsoningens 
overveldende budskap er den fullkomne kjærlighet 
Frelseren har til oss alle. Det er en kjærlighet full av 
barmhjertighet, tålmodighet, nåde, rettferdighet, lang-
modighet og fremfor alt tilgivelse” (i Conference Report, 
okt. 2001, 19, 22; eller Liahona, jan. 2002, 19, ).

2 Nephi 9:7. Den uendelige forsoning
•	 Eldste	Russell M.	Nelson	i	De	tolv	apostlers	quorum	
forklarte at forsoningen er uendelig på flere måter:

“Hans forsoning er uendelig – uten ende. Den var også 
uendelig i den forstand at alle mennesker ville bli frelst 
fra en død som alltid ville 
ha vedvart. Den var uende-
lig når det gjelder hans 
enorme lidelse. Den var 
uendelig i tid og gjorde 
slutt på det foregående 
mønster med ofring av dyr. 
Den var uendelig i omfang 
– den skulle utføres en 
gang for alle. Og forsoning-
ens barmhjertighet strekker 
seg ikke bare til et uendelig antall mennesker, men også 
til et uendelig antall verdener som ble skapt av ham. 
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være uren og den som er rettferdig, [skal fremdeles] 
være rettferdig’ (Mormon 9:14; uthevelse tilføyd; se 
også Johannes’ åpenbaring 22:11–12; 2 Nephi 9:16; 
Alma 41:13; L&p 88:35). Det samme ville gjelde ‘selvisk’ 
eller ‘ulydig’ eller enhver annen personlig egenskap 
som ikke er i overensstemmelse med Guds krav. Alma 
omtaler de ugudeliges ‘tilstand’ ved den endelige dom 
og forklarer at hvis vi blir fordømt av våre ord, våre 
gjerninger og våre tanker ‘[skal vi] ikke finnes skyldfrie 
… og i denne fryktelige tilstand skal vi ikke våge å se 
opp til vår Gud’ (Alma 12:14)” (i Conference Report, 
okt. 2000, 41; eller Liahona, jan. 2001, 40).

•	 President Gordon B. Hinckley brukte pornografi som 
eksempel for å forklare det samme prinsippet da han 

sa: “La enhver som er gre-
pet av denne lasten, gå ned 
på sine knær i sitt lønn-
kammer og trygle Herren 
om å hjelpe dem å komme 
fri fra dette onde uhyret. 
Ellers vil denne stygge 
skampletten fortsette gjen-
nom livet og til og med inn 
i evigheten. Jakob, Nephis 

bror, forkynte: ‘Og det skal skje at når alle mennesker 
har gått over fra denne første død til liv, ettersom de er 
blitt udødelige … skal de som er rettferdige, fremdeles 
være rettferdige, og de som er urene … fremdeles være 
urene’ (2 Nephi 9:15–16)” (i Conference Report, okt. 
2004, 66; eller Liahona, nov. 2004, 62).

2 Nephi 9:18. “Båret verdens mange kors”
•	 Eldste	Neal A.	Maxwell	(1926–2004)	i	De	tolv	apost-
lers quorum minnet om én betydning av ordet kors: 
“Hva er ‘verdens mange kors’? Vi kan ikke være sikre, 
men bildet er at vi bærer et kors pålagt oss av verden, 
slik Jesus gjorde. Kanskje er det forfølgere og uhjelp-
somme tilskuere, der et medlem av Kirken skiller seg 
ut. Likevel viker han ikke tilbake når han blir anklaget 
og spottet av dem som vil gjøre ham til skamme, for 
han har ingenting å skamme seg over” (Wherefore, Ye 
Must Press Forward [1977], 110).

2 Nephi 9:20. Gud “kjenner alle ting”
•	 Lectures on Faith forklarer hvorfor Guds allvitenhet 
er nødvendig: “Uten kunnskap om alle ting, ville ikke 
Gud kunne frelse noen del av sine skapninger, for det 
er den kunnskap han har om alle ting, fra begynnelsen 
til enden, som gjør det mulig for ham å gi denne for-
ståelse til sine skapninger så de kan få del i evig liv. Og 
hvis ikke den tanke at Gud hadde all kunnskap hadde 
vært i menneskenes forstand, ville det vært umulig for 
dem å utøve tro på ham” ([1985], 51–52).

•	 Eldste	Neal A.	Maxwell	forklarte	at	Gud	må	vite	alt	
for å kunne utføre sin gjerning, nemlig å tilveiebringe 
mennesket udødelighet og evig liv:

“De som prøver å innskrenke Guds allvitenhet, forstår 
ikke at han ikke har noe som helst behov for å unngå 
kjedsommelighet ved å lære nye ting. Ettersom Guds 
kjærlighet også er fullkommen, finner han guddomme-
lig glede i det ‘evige kretsløp’ som for oss virker som 
ren rutine og gjentagelse. Gud får imidlertid sin store 
og vedvarende glede og herlighet ved å øke og fremme 
sine skaperverk, og ikke av nye intellektuelle erfaringer.

Det er derfor en enorm forskjell på en allvitende Gud 
og den feilaktige oppfatning at Gud er på et slags 
postdoktorstipendiat og fremdeles søker etter ytterligere 
nøkkelsannheter og avgjørende data. Hvis dette var 
tilfelle, kunne Gud når som helst ha oppdaget en 
ny sannhet som ikke tidligere var kjent for ham, og 
omstrukturere, redusere eller underminere visse sann-
heter som tidligere var kjent av ham. Profeti ville bare 
ha vært en spådom. Forutsetningene for planlegging 
av vår forløsning ville måtte revurderes. Heldigvis for 
oss er imidlertid hans frelsesplan alltid underveis – ikke 
konstant til revurdering  …

I en svært reell forstand er alt vi behøver å vite, det at 
Gud vet alt!” (All These Things Shall Give Thee Expe-
rience [1979], 14–15, 21).

2 Nephi 9:21–24. Alle kan bli frelst
•	 President	Brigham	Young	(1801–77)	talte	om	omfan-
get av Frelserens anstrengelser for å frelse menneske-
heten: “Dette er frelsesplanen. Jesus vil aldri stanse sitt 
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verk før alle er bragt opp og har kommet til et rike i 
hans Faders hus, der det er mange riker og herligheter 
som passer til gjerningene og trofastheten til alle 
mennesker som har levd på jorden. Noen vil følge den 
celestiale lov og motta av dens herlighet, noen vil følge 
den terrestriale lov og noen den telestiale” (Discourses 
of Brigham Young, red. John A. Widtsoe [1954], 56).

2 Nephi 9:25–26. Ingen lov, ingen straff
•	 Eldste	James E.	Talmage	(1862–1933)	i	De	tolv	apost-
lers quorum forklarte hvilken rolle kunnskap spiller for 
vår ansvarlighet: “I henhold til den tekniske definisjon 
av synd består den i å bryte en lov, og i denne strenge 
forstand kan man begå synd av vanvare eller i uviten-
het. Det er imidlertid klart, på bakgrunn av Skriftenes 
lærdom om menneskenes ansvarlighet og Guds ufeil-
barlige rettferdighet, at både menneskets overtredelser 
og dets rettferdige handlinger vil bli bedømt ut fra dets 
evne til å forstå og adlyde loven. For den som aldri har 
blitt kjent med en høyere lov, gjelder ikke denne lovens 
krav fullt ut. Synder som er begått uten kunnskap – 
med andre ord lover som er brutt i uvitenhet – omfattes 
av forsoningen som ble tilveiebragt ved Frelserens offer, 
og slike syndere står ikke fordømt, men skal få mulighet 
til å lære og å godta eller forkaste evangeliets prinsip-
per” (Articles of Faith, 12. utg. [1924], 58).

•	 President	Boyd K.	Packer,	president	for	De	tolv	
apostlers quorum, klargjorde hvilken stilling de er i som 
ikke har kunnskap om Guds lover:

“Planen tar hensyn til dem som lever i jordelivet uten 
kunnskap om den. ‘Hvor ingen lov er gitt, er det ingen 
straff, og hvor ingen straff er, er det ingen fordømmelse 
… På grunn av forsoningen [er de] befridd ved hans 
kraft’ (2 Nephi 9:25).

Uten det hellige forløsningsarbeid for de døde ville 
planen ha vært ufullstendig og urettferdig” (“The Play 
and the Plan” [Kirkens skoleverks temakveld for Unge 
voksne, 7. mai 1995], 4, www .ldsces .org).

•	 Eldste	Jeffrey R.	Holland	beskrev	noen	av	dem	som	
ikke har evangeliets lov: “Innen forsoningens store 
rekkevidde gis det rikelig med muligheter for dem som 
dør uten kunnskap om evangeliet eller uten mulighet 
til å ta imot det, herunder barn under ansvarsalderen, 
psykisk utviklingshemmede, de som aldri kom i kontakt 
med evangeliet, og så videre” (Christ and the New 
Covenant, 215).

2 Nephi 9:28.    “[De tror] at de er vise”
•	 President	Gordon B.	Hinckley	beskrev	den	svakhet	
som ligger i å stole på intellekt fremfor tro:

“Intellektet er ikke den eneste kilde til kunnskap. 
Et løfte er gitt under inspirasjon fra Den allmektige, 
fremsatt i disse vakre ord: ‘Gud skal ved sin Hellige 
Ånd – ja, ved Den Hellige Ånds usigelige gave – gi dere 
kunnskap’ (L&p 121:26).

Humanister som kritiserer oss, de såkalte intellektuelle 
som snakker nedsettende om oss, uttaler seg bare i 
uvitenhet om denne tilkjennegivelse. De har ikke hørt 
Åndens røst. De har ikke hørt den fordi de ikke har søkt 
den og forberedt seg til å bli verdige til den. Ettersom 
de antar at kunnskap bare kommer ved resonnering 
og tankegang, benekter de det som kommer ved Den 
hellige ånds kraft …

La dere ikke fange av verdens sofisteri, som for det 
meste er negativt og sjeldent eller aldri bærer god 
frukt. Bli ikke forledet av de smarte menneskene, hvis 
selvutnevnte misjon det er å fornedre det som er hellig, 
fremheve menneskelig svakhet og undergrave tro, frem-
for å inspirere til styrke” (“Be Not Afraid, Only Believe” 
[Kirkens skoleverks temakveld for Unge voksne, 9. sept. 
2001], 4, www .ldsces .org).

2 Nephi 9:29.    “Det er godt å være lærd”
•	 President	Gordon B.	Hinckley	beskrev	det	gode	som	
kommer av å lære alt vi kan: “Dere har store utfordrin-
ger i vente. Dere går ut i en verden med stor konkur-
ranse. Dere må få all den utdannelse dere kan. Herren 
har undervist oss om betydningen av utdannelse. Den 
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vil kvalifisere dere for større muligheter. Den vil utruste 
dere til å gjøre noe verdifullt i en verden av store mulig-
heter som ligger foran dere. Hvis dere kan ta høyere 
utdannelse og ønsker det, så gjør det. Hvis dere ikke 
har noe ønske om høyere studier, så gå på en yrkes- 
eller handelsrettet skole for å utvikle deres ferdigheter 
og anlegg” (i Conference Report, april 1997, 70; eller Lys 
over Norge, juli 1997, 47).

2 Nephi 9:34. “Ve løgneren”
•	 Andre	Nephi	9:34,	og	flere	andre	skriftsteder,	handler	
om hvilken alvorlig synd det er å lyve (se Ordspråkene 
6:16–19; L&p 63:17–18; 76:98, 103). President James E. 
Faust (1920–2007) forklarte betydningen av å si 
sannheten:

“Vi tror at vi må være ærlige [13. trosartikkel] …

Vi må alle være klar over hva det vil si å være ærlig. 
Ærlighet er noe mer enn å la være å lyve. Det er å si 
sannheten, tale sannhet, etterleve sannheten og elske 
sannheten …

… Ærlighet er et moralsk kompass som skal lede oss i 
livet …

Ærlighet er et prinsipp, og vi har vår moralske handle-
frihet til å avgjøre hvordan vi vil anvende dette prinsip-
pet. Vi har frihet til å velge, men til syvende og sist er vi 
ansvarlige for hvert valg vi tar. Vi kan narre andre, men 
det er en vi aldri kan narre. I Mormons bok lærer vi at: 
‘Portens vokter er Israels Hellige, og han holder ingen 
tjener der. Og det finnes ingen annen vei enn gjennom 
porten, for han kan ikke bedras, for Gud Herren er 
hans navn’ [2 Nephi 9:41].

Det er forskjellige grader av å fortelle sannheten. Når 
vi forteller små hvite løgner, blir vi gradvis fargeblinde. 
Det er bedre å ikke si noe enn å villede. I hvilken grad 
enhver av oss forteller hele sannheten og intet annet 
enn sannheten, avhenger av vår samvittighet …

… Som president Gordon B. Hinckley har sagt: ‘La det 
undervises i den sannhet ved eksempel og forbilde – at 
å stjele er av det onde, at det er galt å jukse, at løgn er 
en skjensel for enhver som gir etter for den” (i Confe-
rence Report, okt. 1996, 57–61; eller Lys over Norge, jan. 
1997, 39).

2 Nephi 9:29–38 
Hvilke synder advarte Jakob oss mot? Hva er det 

som gjør hver av disse syndene så alvorlige?

2 Nephi 9:41. Kristus er “portens vokter”
•	 President	James E.	Faust	forklarte	verdien	av	å	vite	at	
vi en dag vil stå foran Frelseren for å redegjøre for vårt 
liv: “Jeg minnes en undersøkelse som ble foretatt for 
noen år siden for å finne ut hva som får de unge til å 
holde seg på den rette og smale vei. Det var naturligvis 
mye som øvet stor innflytelse. Alt var viktig. Dette 
omfattet innflytelse fra foreldre, prestedømsveiledere, 
Unge kvinners veiledere, speiderledere og jevnal-
drende. Men jeg ble overrasket over å oppdage noe 
av spesiell betydning i denne undersøkelsen. Det var 
troen på at vi alle en dag skal stå til regnskap overfor 
Herren for våre handlinger. Mange trodde at ‘portens 
vokter er Israels Hellige, og han holder ingen tjener der. 
Og det finnes ingen annen vei enn gjennom porten, 
for han kan ikke bedras, for Gud Herren er hans navn’ 
[2 Nephi 9:41]. De som hadde et evig perspektiv, hadde 
en ekstra åndelig styrke og besluttsomhet. Å føle at vi er 
personlig ansvarlig overfor Frelseren for våre handlinger 
og vårt forvalterskap og for å handle deretter, gir en 
sterk åndelig beskyttelse” (“Hvem mener du at du er?” 
Liahona, juni 2001, 2).

•	 Eldste	Neal A.	Maxwell	beskrev	en	betryggende	side	
ved det prinsipp at Jesus selv og ingen annen vil være 
den endelige dommer: “I 2 Nephi 9:41 taler Jakob om 
den snevre og smale sti, og minner oss om at ‘portens 
vokter er Israels Hellige’ og at Jesus ‘holder ingen tjener 
der’. Vekten ligger med rette på det faktum at Jesus 
‘kan ikke bedras’. Det er en annen side ved dette som 
er verdt å merke seg. For å ivareta den guddommelige 
rettferdighets formål vil ikke den endelige dom bli 
delegert til andre, for guddommelig barmhjertighet kan 
best anvendes av ham som kjenner til de ting som bare 
han kan kjenne til – de stille øyeblikk hvor noen i hans 
flokk har utvist mot, den ubemerkede kristne tjeneste, 
de uuttalte tanker som ikke kan ‘anerkjennes’ på noe 
annet vis enn ved en fullkommen dom” (For the Power 
Is in Them … [1970], 37).
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Eldste Maxwell forklarte videre: “Den selvutnevnte 
portvakt er Jesus Kristus, som venter på oss med en 
inderlig og guddommelig lengsel etter å ønske oss 
velkommen like mye som å godkjenne oss. Derfor 
‘holder [han] ingen tjener der’.(2 Nephi 9:41.) Hvis vi 
anerkjenner ham nå, vil han kjærlig anerkjenne og 
gladelig ta imot oss da!” (Notwithstanding My Weakness 
[1981], 124).

2 Nephi 9:50–51. “Kjøp … uten penger”
•	 Eldste	Bruce R.	McConkie	(1915–85)	i	De	tolv	apost-
lers quorum forklarte hva det vil si å “[kjøpe] … uten 
penger”: “Frelse er tilgjengelig for alle mennesker, ikke 
bare noen utvalgte få. Evig liv er ikke forbeholdt apost-
ler og profeter, de hellige på Enoks tid eller martyrene 
i den kristne evangelieutdeling. ‘Hele menneskeheten 
kan bli frelst gjennom Kristi forsoning ved å adlyde 
evangeliets lover og ordinanser.’(3. trosartikkel.) Gud 
gjør ikke forskjell på folk. ‘Han innbyr dem alle til å 
komme til ham og ta del i hans godhet. Og han viser 
ingen bort som kommer til ham, hverken sort eller 
hvit, trell eller fri, mann eller kvinne. Og han husker 
hedningene, og alle er like for Gud, både jøde og hed-
ning.’(2 Ne 26:33.) Den evige Guds evige oppfordring 
er: ‘Nå vel, alle dere som tørster, kom til vannene! Og 
dere som ingen penger har, kom, kjøp og et, ja kom, 
kjøp uten penger og uten betaling’ ( Jesaja 55:1), for 
‘frelsen gis vederlagsfritt’(2 Ne 2:4.)” (Doctrinal New 
Testament Commentary, 3 bind. [1971–73], 3:416–17).

2 Nephi 10:3. “Kristus … skulle være hans navn”
•	 Tittelen	Kristus ble åpenbart til Jakob av en engel. 
“Kristus (et gresk ord) og Messias (et hebraisk ord) 
betyr ‘den salvede’. Jesus Kristus er Faderens førstefødte 
i ånden (Hebreerne 1:6; L&p 93:21). Han er Faderens 
enbårne i kjødet ( Johannes 1:14; 3:16). Han er Jehova 
(L&p 110:3–4), og ble forutordinert til sitt store kall før 
verden ble skapt. Under ledelse av Faderen skapte Jesus 
jorden og alt som finnes på den ( Johannes 1:3, 14; 
Moses 1:31–33)” (Veiledning til Skriftene, “Jesus Kristus”; 
se også Bible Dictionary, “Christ”, 633; Topical Guide, 
“Jesus Christ–Jehovah”, 248).

Hebraisk Gresk Norsk

Messias Kristus Den salvede (se Veiled-
ning til Skriftene, “Jesus 
Kristus”, 90)

Josva Jesus Frelser (se Veiledning 
til Skriftene, “Jesus 
Kristus”, 90)

2 Nephi 10:6–8. Israels adspredelse er først og 
fremst åndelig
•	 Jakob	gjorde	det	klart	at	ugudelighet	førte	til	at	
jødene ble adspredt (se 2 Nephi 10:6). Han la også vekt 
på innsamlingens rekkefølge. Jødene, sa han, vil bli 
innsamlet “når den dag kommer at de tror på [Kristus]” 
(vers 7; uthevelse tilføyd).

Eldste Bruce R. McConkie forklarte hvorfor adspredel-
sen og innsamlingen av alle Israels stammer først er 
åndelig og dernest fysisk:

“Hvorfor ble Israel adspredt? Svaret er klart og tydelig, 
om det finnes det ingen tvil. Våre israelittiske forfedre 
ble adspredt fordi de forkastet evangeliet, vanhelliget 
prestedømmet, forsaket Kirken og forlot riket. De ble 
adspredt fordi de vendte seg bort fra Herren, tilba falske 
guder og vandret på alle de hedenske nasjoners veier. 
De ble adspredt fordi de forsaket pakten med Abraham, 
trampet de hellige ordinanser under sine føtter og for-
kastet Herren Jehova, som er vår Herre Jesus, som alle 
deres profeter vitnet om. Israel ble adspredt på grunn 
av frafall …

Hva innebærer så Israels innsamling? Israels innsamling 
innebærer å tro på, godta og leve i overensstemmelse 
med alt Herren en gang tilbød sitt utvalgte folk i oldti-
den. Den innebærer å ha tro på den Herre Jesus Kristus, 
omvende seg, bli døpt og motta Den hellige ånds gave 
og å holde Guds bud. Den innebærer å tro på evange-
liet, slutte seg til Kirken og komme inn i riket … Og den 
kan også innebære å samles på et spesielt sted eller i 
et spesielt land som er utpekt for religionsutøvelse” (A 
New Witness for the Articles of Faith [1985], 515).
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•	 Eldste	Russell M.	Nelson	understreket	viktigheten	av	
læren om innsamlingen: “Læren om innsamlingen er 
en av de viktige læresetningene i Jesu Kristi Kirke av 
Siste Dagers Hellige. Herren har erklært: ‘Jeg gir dere 
et tegn … når jeg skal samle mitt folk, O Israels hus, 
fra deres lange adspredelse og igjen opprette mitt Sion 
iblant dem’ [3 Nephi 21:1]. Mormons boks fremkomst er 
et tegn til hele verden på at Herren har begynt å samle 
Israel og oppfylle pakter han inngikk med Abraham, 
Isak og Jakob [se 1 Mosebok 12:2–3; 26:3–4; 35:11–12]. 
Vi ikke bare forkynner denne lære, vi deltar også i 
den. Vi gjør det når vi hjelper til med å samle Herrens 
utvalgte på begge sider av sløret” (i Conference Report, 
okt. 2006, 84; eller Liahona, nov. 2006, 80).

•	 Eldste	Bruce R.	McConkie	forklarte	hvor	de	hellige	
skal samles:

“De åpenbarte ord taler om … forsamlinger av Herrens 
paktsfolk i alle nasjoner, som taler alle tungemål og 
blant hvert folkeslag når Herren kommer igjen …

Innsamlingsstedet for de mexicanske hellige er Mexico, 
innsamlingsstedet for de hellige fra Guatemala er Gua-
temala, innsamlingsstedet for de brasilianske hellige er 
Brasil, og slik kan man fortsette på kryss og tvers over 
hele jorden … Enhver nasjon er samlingsstedet for dens 
eget folk” (i Conference Report, Mexico and Central 
America Area Conference 1972, 45).

•	 Du	finner	mer	informasjon	om	Israels	adspredelse	i	
“Oversikt over Israels adspredelse” i tillegget (side 404). 
Du finner mer informasjon om Israels innsamling i 
“Israels innsamling” i tillegget (side 405).

2 Nephi 10:11–14
Hva kjennetegner frihet?

2 Nephi 10:20–22. Adskilt fra sine brødre
•	 Jakob	fortalte	at	Gud	ledet	fra	tid	til	annen	for-
skjellige medlemmer av Israels hus til andre områder 
av verden og omtalte dem som “brødre” (se 2 Nephi 
10:20–21). De var brødre både av avstamming og i 
troen. Herren har en hensikt med alle disse forgrenin-
gene og vet hvor hver gruppe befinner seg. Mormons 
bok omtaler minst tre slike kolonier: Lehis gruppe, jare-
dittene (som er omtalt i Ethers bok) og mulekittene (se 
Mosiah 25:2; Helaman 6:10; 8:21). Det finnes utvilsomt 
andre som vi ikke kjenner til, som de tapte stammer fra 
det gamle kongeriket i det nordlige Israel, og muligens 
andre grupper som ble ført andre steder (se Jakobs bok 
5:20–25).

Punkter å grunne på
•	 Hvordan	kan	du	bidra	til	innsamlingen	av	Herrens	

folk?

•	 Hvorfor	er	det	viktig	å	være	bevisst	på	at	Jesu	Kristi	
sonoffer gjelder deg som enkeltperson? Hva kan 
du gjøre for å få en dypere forståelse av Herrens 
forsoning?

•	 Hvordan	kan	du	vite	om	du	lever	til	behag	for	
Herren?

•	 Hvorfor	tror	du	forsoningen	måtte	være	uendelig?

Forslag til oppgaver
•	 Les	og	tenk	gjennom	2 Nephi	9:4–7,	og	overvei	hvor-

dan forsoningen befrir oss fra både fysisk og åndelig 
død.

•	 I	2 Nephi 10	finner	vi	en	beskrivelse	av	en	nasjon	
med store løfter som skal oppreises i de siste dager. 
Finn beskrivelser av denne nasjonen som er nevnt i 
kapittel 10.

•	 Forklar	hva	som	må	skje	før	den	endelige	forløsning	
av Israels hus finner sted som beskrevet i 2 Nephi 10.
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2 Nephi 11–16

Kapittel 10

Innledning
President Boyd K. Packer, president for De tolv apost-
lers quorum, skrev om den vanskelighet mange lesere 
av Mormons bok opplever:

“De fleste [lesere] forstår lett beretningen i Mormons bok.

Så, akkurat når du har falt til ro og funnet ut at det går 
greit, vil du støte på en hindring … Innskutt i beret-
ningen er det kapitler som siterer profetier av profeten 
Jesaja i Det gamle testamente. De tårner seg opp som 
en hindring, som en veisperring eller kontrollpost som 
den tilfeldige leser som ser på boken av ren nysgjerrig-
het, vanligvis ikke vil gå forbi.

Du kan også bli fristet til å stoppe der, men gjør ikke 
det! Ikke slutt å lese! Gå videre gjennom de kapitlene 
med gammeltestamentlige profetier som er vanskelige 
å forstå, selv om du forstår svært lite av det. Gå videre, 
selv om alt du gjør, er å bare se gjennom den og snappe 
opp et inntrykk her og der. Gå videre, selv om du bare 
ser på ordene” (i Conference Report, april 1986, 76; 
eller Lys over Norge, nr. 6 1986, 60).

Både Nephi og Jakob erklærte at Jesajas skrifter skulle 
“anvendes” på oss selv (1 Nephi 19:23   ; 2 Nephi 6:5). 
Til og med Nephis folk, som levde mindre enn 100 år 
etter Jesaja, syntes hans skrifter var vanskelige å forstå 
(se 2 Nephi 25:1–4). Husk at da Jesus Kristus personlig 
kom til nephittene i Amerika, sa han: “Store er Jesajas 
ord.” Og han lærte nephittene at de “burde granske 
disse ting. Ja, jeg befaler dere at dere gransker disse ting 
med flid” (3 Nephi 23:1; se kommentarene til 1 Nephi 
20–21 på side 40.)

Følgende kommentarer vil hjelpe deg med sammenhen-
gen, den dualistiske naturen og symbolikken i Jesajas 
skrifter. På grunn av plassmangel i Mormons boks 
fotnoter finnes mye av fotnoteinformasjonen om Jesaja 
bare i Bibelens fortnoter, og er ikke gjentatt i Mormons 
boks fotnoter. For å studere 2 Nephi 12–24 og som 
hjelp til å forstå Jesaja, skulle du derfor bruke fotno-
tene i Kirkens engelske utgave av Bibelen for Jesaja 
2–14. Du skulle flittig prøve å forstå Jesajas ord og søke 
Åndens veiledning. Mist ikke motet om du føler at det 
er vanskelig. Hvis du fortsetter med studium og bønn, 
vil Herren med tiden velsigne deg, og du vil begynne å 
forstå det Jesaja skriver.

Kommentarer
2 Nephi 11:1–3. Nephi, Jakob og Jesaja – tre 
spesielle vitner
•	 Eldste	Jeffrey R.	Holland	i	De	tolv	apostlers	quorum	
skrev om hvor viktige disse tre store profeters vitnes-
byrd er:

“Herrens måte å undervise og bekrefte på, spesielt når 
en pakt er inne i bildet, har alltid vært å sørge for mer 
enn ett vitnesbyrd. Han har alltid minnet oss om at 
‘på to eller tre vitners ord skal enhver sak stå fast’. Da 
Mormons bok skulle fremkomme ved profeten Joseph 
Smiths inspirerte hånd, ble det profetert at ‘til tre skal 
[platene] bli vist ved Guds kraft … Og ved tre vitners 
munn skal disse ting stå fast …

Disse tre vitner skulle bli Oliver Cowdery, David 
Whitmer og Martin Harris …

I overensstemmelse med dette samme paktsprinsipp 
er det interessant å merke seg at det var tre tidligere 
vitner – spesielle vitner – ikke bare om Mormons boks 
guddommelige opprinnelse, men også om Guddom-
men selv. Disse tidligere vitnene var Nephi, Jakob 
og Jesaja, og det er ikke tilfeldig at deres vitnesbyrd 
fremkommer så iøynefallende i begynnelsen av denne 
gamle opptegnelsen …

… Det vi vet er at det meste av det ‘større lys’ som 
kastes over evangeliet, er å finne i læresetningene på 
Nephis mindre plater og kommer av personlige ytringer 
fra disse tre store profetiske vitner om den førjordiske 
Jesus Kristus – Nephi, Jakob og Jesaja. Disse tre dok-
trinære og visjonære valg gjør det klart helt i starten av 
Mormons bok hvorfor den er ‘et annet testamente om 
Jesus Kristus’ …

Det er ikke vanskelig å argumentere overbevisende for 
at hovedhensikten med å skrive, bevare og så oversette 
Nephis mindre plater var å frembringe disse tre vitners 
vitnesbyrd i evangelieutdelingen i tidenes fylde. Deres 
skrifter omfatter 135 av de [143] sidene fra de mindre 
plater. Når man har lest Nephi, Jakob og Jesaja på disse 
første sidene, har man lagt en sterk grunnvoll for det 
som Nephi kalte ‘Kristi lære’” (Christ and the New Cove-
nant [1997], 33–35).
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2 Nephi 11:4. “Sinnbildet” på Jesus Kristus
•	 Til	tider	bruke	Jesaja	symboler	eller	sinnbilder	i	sine	
skrifter. Nephi talte om viktigheten av å forstå at alle 
ting er sinnbilder på Jesus Kristus. Ordet sinnbilde betyr 
“en fremstilling i form av et bilde, en form, en modell  
eller en likhet” (Noah Webster’s First Edition of an Amer-
ican Dictionary of the English Language, 1828 [1967]). 
Disse tingene er en påminnelse om eller et symbol på 
Kristus. Skriftene bærer stadig vitnesbyrd og underviser 
om Jesus Kristus. Et eksempel på sinnbilder er ofringen 
av et lytefritt lam av hankjønn, som var “et bilde på 
Faderens Enbårnes offer” (Moses 5:7; se også 3 Mose-
bok 1:3–5). Nadverdsbrødet og -vinen er symboler eller 
sinnbilder på sonofferet (se Moroni 4:3; 5:2). Disse 
påminnelsene om Herren og hans frelsesmisjon for 
menneskene har til hensikt å undervise oss og hjelpe 
oss å komme nærmere Herren vår Forløser.

2 Nephi 11:4–7
Nephi erklærte at hans sjel frydet seg over å 
bevise “sannheten om Kristi komme” (vers 4). 

Nevn noen av de tingene Nephi frydet seg over.

2 Nephi 11:5. “Befrielse fra døden”
•	 Eldste	Dallin H.	Oaks	i	De	tolv	apostlers	quorum	sa	
følgende om løftet om udødelighet som gis ved Jesu 
Kristi forsoning:

“Jeg lurer på om vi fullt ut verdsetter den enorme betyd-
ningen vår tro har når det gjelder en bokstavelig, uni-
versell oppstandelse. Forvissningen om udødelighet er 
fundamental i vår tro. Profeten Joseph Smith erklærte:

‘De fundamentale prinsipper i vår religion er apostlenes 
og profetenes vitnesbyrd om Jesus Kristus, at han døde, 
ble begravet, oppsto på den tredje dag og fór opp til 
himmelen; og alt annet som henhører til vår religion, 
er bare supplement til dette’ (Profeten Joseph Smiths 
læresetninger, red. Joseph Fielding Smith [1976], 88).

Av alle ting i Frelserens store virke, hvorfor valgte profe-
ten Joseph Smith vitnesbyrdet om Frelserens død, 
begravelse og oppstandelse som det fundamentale prin-
sipp i vår religion, og sa at ‘alt annet … er bare 

supplement til det’? Svaret 
finnes i det faktum at Frel-
serens oppstandelse står 
sentralt i det profetene kal-
ler ‘den store og evige plan 
til befrielse fra døden’ 
(2 Nephi 11:5)” (i Confe-
rence Report, april 
2000, 17; eller Liahona, juli 
2000, 16).

2 Nephi 12–16. Jesaja i Mormons bok
•	 Andre	Nephi	kapittel	12–24	inneholder	sitater	fra	
messingplatenes versjon av Jesajas bok (sammenlign 
med Jesaja 2–14). Nephi tok med disse kapitlene for å 
tilføye et annet vitnesbyrd om de åpenbaringer som ble 
gitt ham om hans folks fremtid og om Kristus som skulle 
komme. Selv om hans folk var en gren av Israel som 
var brukket av og podet inn et annet sted, brukte Nephi 
Jesajas skrifter til å vise hvordan Herrens barmhjertige 
plan også omfatter dem. Nephi følte at de som leste 
disse profetiene, ville “oppløfte sine hjerter og fryde seg 
for alle mennesker” (2 Nephi 11:8; se også vers 2).

Idet han gjentok det han og hans bror Jakob tidligere 
hadde forkynt, oppfordret Nephi oss til å “anvende” 
Jesajas ord på oss selv (se 1 Nephi 19:23   ; 2 Nephi 
6:5; 11:8). Vi anvender Skriftene på oss selv ved å se lik-
heter mellom de hendelser som er nedtegnet i Skriftene, 
og hendelser i vårt eget liv. Vi anvender også Skriftene 
på oss selv ved å bli oppmerksomme på prinsipper som 
Skriftene lærer oss. Disse prinsippene kan veilede oss i 
våre avgjørelser.

Jesaja skrev litt over 100 år før Nephis tid (740–700 f.
Kr.). Selv om dette virker ganske lenge siden for oss, 
var disse skriftene nærmere i tid for Nephi og Jakob 
enn Joseph Smiths profetier er for dagens lesere. Jesajas 
inspirerte profetier om Israels adspredelse og Herrens 
barmhjertige plan for å forløse sitt folk påvirket Nephi 
til å ta med store deler som støtte for sitt eget skriftlige 
vitnesbyrd og sine egne profetier om Messias. Disse 
Jesaja-sitatene understreker fire viktige temaer: (1) Guds 
straffedommer og behovet for omvendelse, (2) Guds 
pakter og hans løfter til Israels hus, (3) Kristi første og 
annet komme, samt (4) viktige hendelser i eller som 
angår de siste dager.
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•	 Bible	Dictionary	kommenterer	at	profeten	Jesaja	er	
sitert i standardverkene:

“Jesaja er den mest siterte av alle profetene. Han blir 
mer sitert av Jesus, Paulus, Peter og Johannes (i hans 
åpenbaring) enn noen annen profet [i Det gamle 
testamente]. Likeledes siterer Mormons bok og Lære og 
pakter mer fra Jesaja enn fra noen annen profet. Herren 
fortalte nephittene at ‘store er Jesajas ord’, og at alt som 
Jesaja uttalte om Israels hus og hedningenasjonene, ville 
bli oppfylt (3 Nephi 23:1–3) …

Dagens leser kan ikke få noen bedre skriftlig kommen-
tar og veiledning til å forstå Jesaja enn Mormons bok 
og Lære og pakter. Etter hvert som man forstår disse 
verkene bedre, vil man forstå Jesaja bedre, og etter 
hvert som man forstår Jesaja bedre, vil man få en større 
forståelse av Frelserens misjon og betydningen av den 
pakt som ble pålagt Abraham og hans etterkommere, 
ved hvilken alle jordens familier ville bli velsignet” 
(“Isaiah”, 707; se kommentarene til 1 Nephi 20–21 på 
side 40).

2 Nephi 12:1. “Om Juda og Jerusalem”
•	 Jesaja	så	og	omtalte	fremtidens	Juda	og	Jerusalem	
og hva som til slutt vil skje med dem. Sitatene av ham 
i Mormons bok gjelder imidlertid også hele Israels hus 
(se 2 Nephi 6:5; 3 Nephi 23:1–2).

2 Nephi 12:2
Hvorfor er ordene “toppen av fjellene” viktige? 

Kan du nevne noen høye steder hvor Herren 
samtalte med og underviste sine profeter?

2 Nephi 12:2. “Fjellet der Herrens hus står”
•	 En	betydelig	del	av	det	som	Jesaja	så,	vil	begynne	å	
bli oppfylt (“skal skje”) i en tid da oppmerksomheten er 
rettet mot en annen del av verden, nemlig det siste-dag-
ers Sion som er Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 
med hovedkvarter i Salt Lake City, Utah.

Eldste LeGrand Richards (1886–1983) i De tolv apost-
lers quorum sa følgende om oppfyllelsen av denne 
profetien:

“Jesaja så fjellet der Herrens hus står blant høye fjell i de 
siste dager …

Dette har blitt oppfylt, slik jeg ser det, i bokstavelig 
forstand i og ved det Jakobs Guds hus som ligger her 
i dette kvartalet! Dette tempel, mer enn noen annen 
bygning vi har noen opptegnelse om, har tiltrukket seg 
folk fra alle nasjoner for å lære om ham og vandre på 
hans veier” (i Conference Report, april 1971, 143; eller 
Ensign, juni 1971, 98).

Eldste Bruce R. McConkie (1915–85) i De tolv apostlers 
quorum utvidet betydningen av ordene “toppen av fjel-
lene” når det gjelder templer: “Alle Guds hellige templer 
i de siste dager vil bli bygget på Herrens fjell, for hans 
fjell – enten selve tomten er en høyde, en dal eller en 
slette – er steder hvor han kommer, personlig og ved 
sin Ånds kraft, for å kommunisere med sitt folk” (The 
Millennial Messiah [1982], 275).

•	 Amerika,	som	et	land	som	profetiene	omtaler	som	
“fjellet der Herrens hus står” (2 Nephi 12:2), har vært et 
sted mennesker har immigrert til helt siden det ble opp-
daget og bebodd. Jesaja profeterte at “alle nasjoner skal 
strømme til det” (2 Nephi 12:2). Den store innvandrin-
gen fra Europa på 1800-tallet og fra alle deler av verden 
i dag har befolket og velsignet landet, dets institusjoner 
og Kirken. Mange siste-dagers-hellige sporer sin ætt 
tilbake til denne folkevandring fra den gamle til den 
nye verden. I tillegg fortsetter mange fra hele verden, 
både medlemmer av Herrens kirke og ikke-medlemmer, 
å besøke området rundt Salt Lake tempel og Jesu Kristi 
Kirke av Siste Dagers Helliges hovedkvarter. Mange 
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medlemmer av Kirken deltar på generalkonferansens 
møter i Salt Lake City to ganger i året, mens andre rundt 
omkring i hele verden ser og lytter til konferansen ved 
hjelp av moderne kommunikasjonssystemer.

2 Nephi 12:3. “For fra Sion skal loven utgå, og 
Herrens ord fra Jerusalem”
•	 President	Joseph	Fielding	Smith	(1876–1972)	forklarte	
hva det vil si at loven skulle utgå fra Sion og ordet fra 
Jerusalem:

“Det gamle Jerusalem … skal bli en hellig by hvor Her-
ren skal bo og hvorfra han skal sende sitt ord ut til alle 
folkeslag. Likeledes skal Sions by, eller det nye Jerusa-
lem bli bygget på dette kontinent [Amerika], og derfra 
skal Guds lov også gå ut …

… Disse to byene, den ene i Sions land og den andre i 
Palestina, vil bli hovedsteder i Guds rike i tusenårsriket” 
(Frelsende læresetninger, red. Bruce R. McConkie, 
3 bind [1954–56], 3:62–69).

•	 Når	det	står	“fra	Sion	skal	loven	utgå”	(2 Nephi	12:3),	
er det et utmerket eksempel på hvordan profetier 
kan ha mer enn én anvendelse. President Gordon B. 
Hinckley (1910–2008) sa:

“Når jeg betrakter denne praktfulle bygningen ved siden 
av templet [Konferansesenteret], kommer Jesajas store 
profetiske ord for meg:

‘Det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens 
hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene og høyt 
hevet over alle høyder. Og alle [nasjoner] skal strømme 
til det’ …

Jeg tror at den profetien gjelder det historiske og vakre 
Salt Lake tempel. Men jeg tror også at den er knyttet til 
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denne praktfulle hallen. For det er fra denne talerstolen 
Guds lov skal gå ut, sammen med Herrens ord og 
vitnesbyrd” (i Conference Report, okt. 2000, 89; eller 
Liahona, jan. 2001, 80).

2 Nephi 12:4. En tid med fred
•	 Eldste	Dallin H.	Oaks	talte	om	den	fred	som	til	slutt	
vil komme til jorden etter Herrens annet komme. Han 
pekte også på grunnen til at det ikke vil være noen 
fred før denne tid: “Mange finner trøst i profetien i Det 
gamle testamente om at nasjoner vil ‘smi sine sverd om 
til hakker og sine spyd til vingårdskniver’ (Mika 4:3). 
Men denne profeti gjelder bare den fredstid som følger 
etter den tid da Jakobs Gud skal ‘lære oss sine veier, og 
vi vandre på hans stier’ (4:2). For tiden har vi kriger og 
konflikter, og alle steder har disse sitt utspring i brudd 
på Guds bud” (i Conference Report, april 1990, 92; eller 
Lys over Norge, juli 1990, 63).

2 Nephi 12:5–9. “O Jakobs hus”
•	 “Jakobs	hus”	henviser	til	etterkommerne	av	denne	store	
patriark som hadde fått paktsnavnet Israel på grunn av sin 
rettferdighet. Imidlertid falt både nord- og sydriket, om 
enn på forskjellige tider, fordi de erstattet Gud med fra-
fallen religionsutøvelse. De var “[gjennomsyret] fra Østen” 
(2 Nephi 12:6) eller, ifølge Jesaja 2:6 fotnote a,, “opptok 
de fremmede læresetninger”, eller de trodde på falske 
guder “i likhet med filistrene”. Med andre ord forsaket de 
Herrens evangelium til fordel for verdens læresetninger 
og prioriteringer. De la sin elsk på rikdom og ugudelighet, 
og deres gudsdyrkelse vendte seg til avguder.

2 Nephi 12:9. Den ringe mann og stormannen
•	 Formuleringen	“den	ringe	mann	bøyer	seg	ikke	ned,	
og stormannen ydmyker seg ikke” (2 Nephi 12:9) tyder 
på at ingen, fra den laveste til den høyeste i samfunnet, 
var ydmyk nok til å ta imot Gud.

2 Nephi 12:11–22. “Menneskets stolte øyne”
•	 Mennesker	fra	alle	nasjoner	som	er	“stolte	og	hov-
modige”, skal “bøyes” (2 Nephi 12:12), og deres “stolte 
øyne” (2 Nephi 12:11) skal ydmykes, for på Herrens dag 
– det annet komme – skal hans herlighet slå dem. Vers 
13–22 beskriver noen av tidens statussymboler, blant 
annet mange av de rikestes eiendeler, de høye fjell og 
høyder som ble brukt til falsk gudsdyrkelse og frafalne 
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religioner, menneskenes forsvar av tårn og murer og 
vakre håndarbeider eller lystbåter. Kort sagt vil de 
hovmodige og stolte falle, og deres verdslige skatter 
vil smuldre bort ved Herrens komme (se 3 Nephi 25:1; 
Malaki 4:1).

•	 President	Henry B.	Eyring	i	Det	første	presidentskap	
sa at det er helt nødvendig å lære å være ydmyk som 
forberedelse for det annet kommes store dag, når Frel-
seren vil bli opphøyet blant nasjonene:

“Jeg begynte å lese 2 Nephi 12 og tenkte: ‘Herren taler 
til meg. Hva er det han ønsker å fortelle meg direkte?’ 
Så kom jeg til et vers i Jesaja som stakk seg ut som 
om det allerede var understreket: ‘Og det skal skje at 
menneskets stolte øyne skal ydmykes og menneskets 
hovmod skal bøyes, og Herren alene skal være opp-
høyet på den dag’ (2 Nephi 12:11).

Det beskriver en dag da Frelseren vil komme, en dag vi 
alle ser frem til og ønsker at våre elever skal forberede 
seg til. Dette skriftstedet sier at på den dag vil alle vi 
som trodde vi var noe spesielt og fint, synes mindre, og 
Herren vil bli opphøyet. Vi vil bedre forstå hvem han 
er, hvor høyt vi elsker ham og hvor ydmyke vi skulle 
være …

… Jeg forsto hvorfor Jesaja fortalte meg det ville hjelpe 
å forutse dagen da Herren ville bli opphøyet, og å vite 
hvor avhengig jeg er av ham. Vi trenger ham, og vår 
tro på ham får oss til å se ham som stor og opphøyet 
og oss selv som små og avhengige” (“Mormons bok vil 
forandre ditt liv” Liahona, feb. 2004, 13).

2 Nephi 13:1–15. Judas og Jerusalems straff
•	 I	2 Nephi	13	siterte	Nephi	Jesajas	beskrivelse	av	det	
fall som ville komme over Juda, Jerusalem og de ugu-
delige hedningene i de siste dager. De forutsagte øde-
leggelser kom over Jakobs hus, noe som bebuder de 
ødeleggelser som vil finne sted ved det annet komme.

2 Nephi 13:1. “Støtte og stav”
•	 De	livsnødvendigheter	som	brød	og	vann	er,	vil	bli	
mangelvare under beleiringen. Den “støtte og stav” som 
beskrives i 2. Nephi 13:1, bærer bud om en åndelig 
hungersnød blant dem som forkaster Herren, som er 
“hver støtte av brød” – livets brød – og “hver støtte av 
vann” – det levende vann.

2 Nephi 13:2–3. “Krigsmann … den forstandige”
•	 Alle	menn	i	Juda	og	Jerusalem,	uavhengig	av	sin	sam-
funnsstatus, (11 kategorier er nevnt i 2 Nephi 13:2–3), 
vil bli ført i fangenskap.

2 Nephi 13:4. “Spedbarn skal herske over dem”
•	 De	utrente	og	unge	som	ikke	hadde	noen	status	i	
samfunnet, vil bli utnevnt til å regjere i fangenskap over 
dem som er nevnt i 2 Nephi 13:2–3.

2 Nephi 13:6. “Du har klær”
•	 Menneskene	er	så	fattige	og	desperate	på	grunn	av	
ødeleggelse og anarki at selv en med klær er kvalifisert 
som leder.

2 Nephi 13:7. “Jeg vil ikke være lege … Gjør meg 
ikke til høvding over folket!”
•	 Selv	den	som	utnevnes	til	leder	på	grunn	av	sine	klær,	
vil være maktesløs når det gjelder å lindre sult og lidelse.

2 Nephi 13:8. “Jerusalem ligger i ruiner”
•	 Cirka	år	587 f.Kr. falt Jerusalem og Juda ble ført i 
fangenskap av Nebukadnesar, Babylons konge (se 
Veiledning til Skriftene: “Kronologisk oversikt: Juda 
rike”, 111). Romerne ødela Jerusalem og adspredte 
jødene til forskjellige deler av verden i år 70 e.Kr. (se 
Veiledning til Skriftene: “Kronologisk oversikt: Juda 
rike”, 112) og igjen i år 132–35 e.Kr.. Slik Jesaja sa, hadde 
de “selv bragt ondskapen over seg” (2 Nephi 13:9).

2 Nephi 13:9. “Deres ansiktsuttrykk”
•	 Rettferdighet	og	ugudelighet	påvirker	både	holdning	
og utseende. President Brigham Young (1801–77) sa: 
“De som har fått sine synder tilgitt, har et lyst ansikts-
uttrykk, og de vil skinne av himmelens intelligens” 
(“Speech”, Times and Seasons, 1. juli 1845, 956).

President David O. McKay 
(1873 1970) sa: “Ingen kan 
være ulydig mot Guds ord 
og ikke lide som følge av 
det. Ingen synd, uansett 
hvor hemmelig, kan unn-
slippe straff. Du kan lyve 
og ikke bli oppdaget. Du 
kan bryte dydens lover 
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uten at det blir kjent av noen som vil vanære deg, men 
du kan ikke unnslippe den straff som følger slike over-
tredelser. Løgnen er avleiret dypt i ditt sinn, en forring-
else av din karakter som vil bli reflektert en eller annen 
gang, på et eller annet vis, i ditt ansiktsuttrykk eller din 
fremtreden” (i Conference Report, okt. 1951, 8).

Jeremia skrev at folket hadde blitt så syndige at de 
hadde mistet sin evne til å rødme (se Jeremia 6:15).

2 Nephi 13:12. “Får deg til å feile”
•	 President	Ezra	Taft	Benson	(1899–1994)	tolket	
2 Nephi 13:12 slik: “Og derfor er familien iferd med 
å bli undergravet i stadig stigende grad, og djevelen 
arbeider ivrig for å avsette far som hjemmets overhode 
og få barna til å gjøre opprør. Mormons bok beskriver 
denne tilstand når den sier: ‘Og mitt folks undertrykkere 
er barn, og kvinner råder over dem.’ Og så følger disse 
ord – og du skulle tenke nøye på disse ord når du  
tenker på de politiske ledere som fremmer prevensjon 
og abort: ‘Du, mitt folk, de som leder deg, får deg til å 
feile og ødelegger den vei du skal gå.’ (2 Ne 13:12.)”  
(i Conference Report, okt. 1970, 21).

2 Nephi 13:16–24. “Sions døtre”
•	 President	Joseph	Fielding	Smith	forklarte	hvem	
uttrykket “Sions døtre” viste til og hva disse versene i 
2 Nephi 13 forteller oss om dem: “De normer som frem-
settes av Kirkens generalautoriteter, er at både kvinner 
og menn skulle kle seg sømmelig. De lærer passende 
holdning og sømmelighet til enhver tid. Det setter etter 
min mening ‘Sions døtre’ i et sørgelig lys når de kler seg 
usømmelig. Men dette gjelder like mye for menn som 
for kvinner. Herren ga oldtidens Israel bud om at både 
menn og kvinner skulle tildekke sin kropp og adlyde 
kyskhetsloven til enhver tid” (Answers to Gospel Ques-
tions, red. Joseph Fielding Smith jr., 5 bind. [1957–66], 
5:174; se også fotnotene til Jesaja 3:16–26).

2 Nephi 14. Sion skal bli forløst
•	 Tusenårsrikets	dag	vil	bringe	Sions	forløsning	og	
hennes døtres renselse.

2 Nephi 14:1. “Syv kvinner … én mann”
•	 Et	stort	antall	av	mennene	vil	bli	drept	i	strid	eller	ført	
i fangenskap, og dermed blir kvinnene både enker og 
barnløse.

2 Nephi 14:2. På den dag
•	 På	hebraisk	ble	ordet	gren ofte brukt som symbol på 
Messias (se Jeremia 23:5–6). Det kan også henvise til 
rettferdige grupperinger av Israels hus som har blitt ren-
set og forløst (se Jesaja 60:21; 2 Nephi 3:5; 10:1; Jakobs 
bok 2:25).

“Dem av Israel som slapp bort” (2 Nephi 14:2), henviser 
til medlemmer av Israels hus som på grunn av sin 
rettferdighet, unnslapp den dom som kom over de 
ugudelige.

2 Nephi 15. En sang om Herrens vingård
•	 Det	grufulle	mørke	og	frafall	som	beskrives	i	2 Nephi	
15:1–25, vil tilta i forkant av de ugudeliges tilintetgjø-
relse. I denne perioden profeterte imidlertid også Jesaja 
at Herren ville samle sitt folk og gi dem håp (se vers 
26–30). Eldste Bruce R. McConkie skildret de omsten-
digheter som beskrives i 2 Nephi 15 med ord som vår 
tids lesere vil kunne forstå:

“Fremtiden fremstår slett ikke bare som velbehagelig, 
lys og fredelig. Alt som ennå skal skje, skal finne sted 
midt iblant større ugudelighet, farer og trøstesløshet enn 
verden noensinne tidligere har sett.

Mens de hellige forbereder seg til å møte sin Gud, 
forbereder de kjødelige, sanselige og djevelske seg til å 
møte sin dom.

Mens de saktmodige blant menneskene gjør sitt kall og 
sin utvelgelse fast, synker de som tilber denne verdens 
gud, stadig dypere ned i fordervelse og fortvilelse.

Med sorgens tårer – vårt hjerte tynget av bange anel-
ser – ser vi ugudelighet og kriminalitet og kjødelighet 
dekke hele jorden …

Vi ser onde krefter overalt forene seg for å ødelegge 
familien, latterliggjøre moral og anstendighet og for-
herlige alt som er slibrig og skammelig … Satan råder i 
menneskenes hjerter. Det er hans stormaktstid.

Men midt i alt dette ruller Herrens verk frem …

Midt i alt dette finnes åpenbaringer og syner og profe-
tier. Det finnes gaver, tegn og mirakler. Det finnes en rik 
utgytelse av Guds hellige ånd.

Midt i alt dette forbereder troende sjeler seg til å bo hos 
Gud og Kristus og hellige personer i det evige kongerike.
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Er det til å undre seg over at vi både fryder oss og skjel-
ver på grunn av det som ligger foran oss?

Verden er og vil være i opprør, men Guds Sion vil stå 
urokkelig. De onde og ugudelige vil bli rensket ut fra 
Kirken, og den lille stenen vil fortsette å vokse til den 
fyller hele jorden” (i Conference Report, april 1980, 99; 
eller Ensign, mai 1980, 72–73).

2 Nephi 15:18, 20–21. Advarsler mot synd
•	 I	2 Nephi	15:18	blir	syndens	virkninger	sammenlignet	
med “et vognrep”. De som synder, er som dem som “er 
bundet til sine synder som trekkdyr til sin bør” ( Jesaja 
5:18c).

President Harold B. Lee (1899–1973) beskrev hvordan 
synd er som en bør: “Hvis jeg spurte hvilken bør som 
er den tyngste noen kan bære i dette liv, hva ville dere 
ha svart? Den tyngste bør noen kan bære i dette liv, er 
syndens bør” (i Conference Report, april 1973, 177; eller 
Ensign, juli 1973, 122).

President James E. Faust (1920–2007) i Det første 
presidentskap forklarte viktigheten av å se klart og 
velge rett fremfor galt: “Forskjellen mellom det som er 
populært og det som er rettferdig, blir større. Som Jesaja 
profeterte, er det mange i dag ‘som kaller det onde godt 
og det gode ondt’ [ Jesaja 5:20]. Åpenbaringer fra Gud er 
ikke som det som tilbys i en kafeteria, hvor vi kan velge 
noe og forkaste noe annet” (i Conference Report, okt. 
2003, 21; eller Liahona, nov. 2003, 19).

2 Nephi 15:26. “Løfte et banner for nasjonene”
•	 I	de	siste	dager	vil	Herren	løfte	et	banner	for	å	samle	
og beskytte de rettferdige av Israel idet uværet kommer 
over de ugudelige. Israels innsamling vil være en nød-
vendig forløper for Jesu Kristi annet komme, ledsaget av 
forkynnelsen av Jesu Kristi evangelium til alle jordens 
nasjoner.

•	 President Joseph Fielding Smith forklarte betydnin-
gen av det banner som omtales av Jesaja: “For over 125 
år siden i den lille byen 
Fayette i Seneca County, 
New York løftet Herren et 
banner for folkene. Dette 
var en oppfyllelse av den 
forutsigelse profeten Jesaja 
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hadde fremsatt og som jeg har lest [ Jesaja 11:11–12]. 
Dette banner var Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hel-
lige som ble opprettet for siste gang og for aldri mer å 
bli tilintetgjort eller overlatt til et annet folk [se Daniel 
2:44]. Det var den største begivenhet verden har sett 
siden den dag da Forløseren ble løftet opp på korset og 
frembragte den uendelige og evige forsoning. Dette 
betyr mer for menneskeheten enn noe annet som har 
funnet sted siden den dag” (Frelsende læresetninger, 
3:204).

2 Nephi 15:27–29. Hesters hover som flintestein, 
vognhjul som en virvelvind og brøl som en løves
•	 Eldste	LeGrand	Richards	(1886–1983)	i	De	tolv	apost-
lers quorum antydet mulig symbolikk i Jesaja-versene i 
2 Nephi 15:27–29. Han rettet vår oppmerksomhet mot 
det store misjonærarbeid som finner sted i vår tid:

“Da Jesaja fastsatte tiden for den store innsamling, syn-
tes han å antyde at det skulle finne sted i jernbanens og 
flyets tidsalder …

Siden de hverken hadde tog eller fly på den tiden, 
var det ikke mulig for Jesaja å nevne dem ved navn. 
Imidlertid virker det som han har beskrevet dem i 
umiskjennelige ordelag. Hvordan kan deres hesters 
hover bedre lignes med flintsten og deres vognhjul ‘som 
hvirvelvinden’ enn i vår tids tog? Hvordan kan deres 
‘brøl [være] som løvinnens’ enn i brølet fra et fly? Tog 
og fly stopper ikke for natten. Var det derfor ikke riktig 
av Jesaja å si: ‘Ingen skal blunde eller sove, heller ikke 
skal beltet om deres hofter løses eller noen skorem 
rives i stykker’? Med denne slags transportmidler kan 
Herren virkelig ‘pipe fienden hit fra jordens ende’, så de 
kan komme ‘hastig og lett’. Jesaja må ha forutsett flyet 
da han sa: ‘Hvem er disse som kommer flyvende som 
skyer, som duer til sine dueslag?’ ( Jesaja 60:8.)” (Israel! 
Do You Know? [1954], 182).

2 Nephi 16:1–13
Hvordan minner Jesajas kall om hvor-
dan profeter blir kalt i dag? Hvorfor er 

kallet av en profet betydningsfullt?
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2 Nephi 16:1. Hvem var kong Ussia?
•	 Ussia	var	den	tiende	konge	i	det	sydlige	kongeriket	 
Juda. Han begynte å regjere som 16-åring, da hans far,  
Amasja, ble drept av konspiratorer rundt år 767 f.Kr. 
Ussia søkte og fulgte profeten Sakarjas råd. Så lenge  
han handlet rettferdig, lot Herren ham ha fremgang 
(se 2 Kongebok 15:34; 2 Krønikebok 26:5). Han ledet 
kongeriket Juda i en rekke vellykkede militæroffensiver 
mot lokale fiender. Han forsterket Jerusalems murer. Han 
støttet landbruk. Han hevet kongeriket Juda til en vel-
stand som det aldri hadde opplevd siden Salomo døde. 
Mot slutten av sitt liv prøvde Ussia, som en Herrens 
tjener uten myndighet, å ofre røkelse på alteret i templet, 
og ble derfor rammet av spedalskhet (se 2 Krønikebok  
26:19). Han var spedalsk helt til han døde cirka år 
742 f.Kr. (se Merrill F. Unger: The New Unger’s Bible 
Dictionary, red. R. K. Harrison og andre [1988], 1322–23).

2 Nephi 16. Jesajas kall til å profetere
•	 Jesaja	beskrev	sitt	kall	som	en	Herrens	profet	for	
hele Israel med symbolsk språk, ved hjelp av bilder og 
uttrykk som hans lesere kunne kjenne seg igjen i. Da 
han ble kalt, så han Jehova i et syn (se 2 Nephi 16:1), 
mottok englers betjening (se 2 Nephi 16:2–3, 6–7), 
erkjente sine jordiske svakheter sammenlignet med 
Jehovas herlighet (se 2 Nephi 16:5) og tok imot kallet 
etter en rensende og styrkende åndelig opplevelse (se 
2 Nephi 16:6–8).

2 Nephi 16:2. Serafer
•	 “Serafer er engler som befinner seg i Guds nærhet og 
hele tiden gir ham ære, heder og tilbedelse …

 … Det faktum at han fikk se disse hellige vesener med 
vinger, skulle ganske enkelt symbolisere deres ‘evne 
til bevegelse og handling, osv.,’ slik som tilfellet var 
også i syner andre hadde hatt. (L. & p. 77:4.)” (Bruce R. 
McConkie, Mormon Doctrine, 2. utg. [1966], 702–3). I 
sin hebraiske grunnform betyr ordet seraf “å brenne”, 
kanskje for å antyde den rensede tilstand som er nød-
vendig for å være i Guds nærhet.

2 Nephi 16:4. “Huset ble fylt med røk”
•	 “Og	dørstolpene	bevet … 	og	huset	ble	fylt	med	røk”	
(2 Nephi 16:4). Rystelsene og røyken er symboler på 
Herrens nærvær (se Johannes’ åpenbaring 15:8).

2 Nephi 16:9–12. “Hør og hør, men de  
forsto ikke”
•	 Jesaja	fikk	i	oppdrag	å	forkynne	Jesu	Kristi	evange-
lium selv om folket hadde tunge ører og ikke klarte å se 
evangeliets sannhet. Han ble fortalt at hans forkynnelse 
til et villfarent folk stort sett ikke ville bli mottatt. Deres 
hjerter var sløve overfor sannheten og deres ører tunge, 
og de var ikke villige til å ta imot evangeliet slik det ble 
forkynt i sin klarhet. Jesaja fikk ikke i oppdrag å gjøre 
folket gjenstridig overfor sannheten, men han ble var-
slet om hvor vanskelig hans oppgave var. Men som svar 
på Jesajas spørsmål “hvor lenge?” (2 Nephi 16:11) svarte 
Herren at folket ville få mulighet til å ta imot evangeliet 
frem til “landet er helt forlatt”. Herren vil være barmhjer-
tig og fortsette sin frelsesmisjon gjennom sine tjenere 
“så lenge tiden eller jorden består, eller så lenge det 
finnes et menneske på jorden å frelse” (Moroni 7:36).

2 Nephi 16:13. Den hellige ætt
•	 Bruken	av	en tiendedel i 2 Nephi 16:13 representerer 
en levning av Israels hus.

•	 “Den	hellige	ætt”	er	den	trofaste	levning	som	vil	blåse	
nytt liv i det adspredte Israel, i likhet med nye grener 
som vokser fra rotstubben av et tre som er hugget ned.

Punkter å grunne på
•	 Hvis	de	siste	dagers	store	verk	består	i	å	heve	et	
banner for nasjonene og bringe evangeliet til dem (se 
2 Nephi 15:26), hvordan kan du best ivareta din rolle 
som siste-dagers-hellig?
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Forslag til oppgaver
•	 Les	2 Nephi	12:1–4,	15:26–27,	eldste	Bruce R.	McCon-

kies læresetninger i kommentarene til 2 Nephi 15 
(side 74-75) og president Joseph Fielding Smiths 
uttalelse i kommentarene til 2 Nephi 15:26 (side 75). 
Skriv noen linjer om hvordan Herrens gjengivelse 
av evangeliet i de siste dager har velsignet deg 
personlig.

•	 Jesaja	ble	fortalt	at	han	skulle	forkynne	for	et	folk	
som ville høre hans ord, men ikke forstå dem. Les 
2 Nephi 16:9–12. Grunn og be om å få vite hvordan 
du kan bli bedre til regelmessig å “høre” profetenes 
ord. Skriv så en plan du kan følge, som vil hjelpe deg 
å forstå og anvende deres ord.

2 Nephi 11–16
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2 Nephi 17–24

Kapittel 11

Innledning
Det kreves flittig studium og innsats for å kunne forstå 
Jesajas skrifter som er sitert av Nephi. Bruk kommentarene 
og din forståelse av evangeliet til å anvende Jesajas profe-
tier og syner angående de siste dager forut for det annet 
komme. Legg merke til hvordan Jesu Kristi fødsel, hans 
liv og misjon og de ødeleggelser og straffedommer som 
vil komme over de ugudelige i de siste dager, forbereder 
verden for hans komme. Legg spesielt merke til det som er 
skrevet om omstendighetene rundt gjenopprettelsen. Bli 
også oppmerksom på den ugudelige verdens adferd, slik 
den ble forutsett av Jesaja. Ved å bli oppmerksom på og 
gjenkjenne den ugudelighet som profetiene om de siste 
dager beskriver, kan vi ta gode valg og unngå de straffe-
dommer som vil komme over de ugudelige.

Kommentarer
2 Nephi 17–24. Oversikt og bakgrunn
•	 Mange	har	vanskelig	for	å	forstå	Jesajas	skrifter	på	
grunn av hans profetiers tosidige natur. På den ene siden 
gjelder disse profetiene Jesajas kall som profet og de 
rådende omstendigheter på hans tid. På den annen side 
brukte han de samme hendelsene til å beskrive hendelser 
både i tidens midte og i de siste dager. Det er nyttig å 
være oppmerksom på den historiske, geografiske og poli-
tiske rammen rundt Jesajas profetier (se 2 Nephi 25:5–6).

Da Jesaja profeterte, var det to israelittiske kongeriker – 
det sydlige riket Juda og det nordlige riket Israel (også 
kalt Efra’im). Et tredje land, Syria, var noen ganger en 
fiende og noen ganger en alliert med enten Israel eller 
Juda eller begge to (se Veiledning til Skriftene, Krono-
logisk oversikt: “Israels rike” og “Juda rike”, 110–111). 
Følgende benevnelser ble brukt om disse landene:

Land Hovedstad Territo-
rium eller 
stamme

Leder

Juda Jerusalem Juda Akas, av Davids 
hus

Syria Damaskus Ram Resin

Israel Samaria Efra’im Pekah, Remaljas 
sønn

Middelhavet

Genne-
saret-
sjøen

Dødehavet

SYRIA

DET NORDLIGE  
KONGERIKET ISRAEL

DET SYDLIGE  
KONGERIKET JUDA

Damaskus

Samaria

Jerusalem

Stammene i sydriket
Juda
Benjamin
Simeon
Levi (en del)*
Dan (en del)

Rettferdige med-
lemmer av alle 
stammer (2 Krøn 
11:16–17)

Stammene i nordriket
Efra’im
Ruben
Levi  
(en del)

Dan  
(en del)

Naftali
Gad
Aser
Issakar
Sebulon
Manasse

N

* Levi stamme hadde ikke noe eget land, men mange av dens 
medlemmer hadde flyttet til Juda (2 Krøn 15:9).
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•	 Jesaja	ble	kalt	som	profet	i	en	periode	hvor	Judas	og	
Israels makt og velstand var på retur. Det nordlige riket 
Israel (Efra’im) hadde inngått allianse med Syria for 
gjensidig styrke og forsvar mot erobrerstaten Assyria. Da 
Juda nektet å slutte seg til alliansen, gikk Israel og Syria 
til angrep på Juda (se 2 Nephi 17:1).

Jesaja ble befalt å advare Akas, Judas konge, mot å søke 
politiske allianser for Juda for å forsvare sitt folk, men 
Akas avviste Herrens advarsel (se 2 Kongebok 16:7–20). 
Akas inngikk en avtale med den assyriske monarken 
Tiglat-pileser II, og Juda ble en vasallstat som betalte 
skatt til Assyria for å unnslippe trusselen fra Syria og 
Israel. Assyria erobret imidlertid gradvis de mindre 
rikene. Først falt Damaskus (Syria) i år 732 f.Kr., deretter 
Samaria (Israel) i år 722 f.Kr., og til og med hele Juda, 
med unntak av Jerusalem, ble invadert av Assyria i år 
701 f.Kr.

Mange av Jesajas profetier ble oppfylt på hans egen tid 
(se 2 Kongebok 16–18), noe vi ser av Israels og Judas 
historiske opptegnelser. Ved å lese 2 Nephi 17–24 (se 
også Jesaja 7–14) og kapittelinnledningene omhyggelig, 
ser vi at Jesajas profetier også gjelder vår Herre Jesu 
Kristi annet komme og straffedommene i forkant av 
denne storartede og imøtesette begivenheten.

•	 Eldste	Dallin H.	Oaks	i	De	tolv	apostlers	quorum	
kommenterte de “mange oppfyllelser” av Jesajas 
profetier i de påfølgende generasjoner og Den hellige 
ånds rolle når det gjelder å forstå disse viktige tekstene: 
“Jesajas bok inneholder en rekke profetier som synes å 
ha flere oppfyllelser. En synes å gjelde menneskene på 
Jesajas tid eller den neste generasjon. En annen betyd-
ning, ofte symbolsk, synes å vise til hendelser i tidenes 
midte … Atter en annen betydning eller oppfyllelse av 
samme profeti synes å gjelde hendelser i forbindelse 
med Frelserens annet komme. Det faktum at mange av 
disse profetiene kan ha flere betydninger, understreker 
viktigheten av at vi søker åpenbaring fra Den hellige 
ånd når vi skal tolke dem” (“Scripture Reading and 
Revelation”, Ensign, jan. 1995, 8).

2 Nephi 17:2. Davids hus
•	 I	2 Nephi	17:2	viser	“Davids	hus”	til	kong	Akas,	en	
etterkommer av kong David og arving til tronen i kon-
geriket Juda.

•	 Gått sammen med innebærer at de hadde inngått 
allianse med. Syria hadde inngått allianse med Efra’im, 
det nordlige kongeriket Israel.

•	 Når	det	står	at	hans	eller	deres	“hjerte	skalv”,	viser	det	
at Akas og hans folk ble redde da de fikk vite at Syria 
og Efra’im var allierte.

2 Nephi 17:3. Møte ved den øvre dammen
•	 Navnet	til	Jesajas	sønn	Sjear Jasjub betydde “de som 
blir igjen, skal vende tilbake” (se 2 Nephi 20:21–22; 
Jesaja 7:3a).

•	 Vannledningen	som	omtales	i	2 Nephi	17:3,	er	en	
akvedukt. Akas undersøkte kanskje byens vannforsy-
ning i tilfelle en beleiring i krig.

•	 Blekerens	åker	var	et	sted	hvor	de	vasket	klær.

2 Nephi 17:4. “Rykende fakler”
•	 Beskrivelsen	av	kongene	Resin	og	Pekah	i	2 Nephi	
17:4 som “rykende fakler”, beskriver en utbrent fakkel, 
et symbol på at de var tappet for styrke. Resin og Pekah 
var faktisk helt maktesløse, og skulle snart bli knust av 
Assyria.

2 Nephi 17:6. “Mot Juda”
•	 Når	det	står	“dele	det	mellom	oss”,	viser	det	at	både	
Syria og Efra’im ville prøve å innta Jerusalem med makt.

•	 Tabe’els	sønn	var	en	syrer	som	var	utvalgt	av	Syria	og	
Efra’im til å være marionetthersker i Jerusalem.

2 Nephi 17:8. “Efra’im være knust”
•	 Det	nordlige	kongeriket	Israel	ble	erobret	av	Assyria	
i år 722 f.Kr., og mange av innbyggerne (i dag kjent som 
Israels tapte stammer) ble bortført. Fanger fra andre 
land ble plassert i området. Etter hvert giftet disse seg 
med de gjenværende israelittene og ble kjent som sam-
aritanene. “Efra’im være knust” skjedde som profetert.  
I løpet av 65 år var Efra’im tilintetgjort.

2 Nephi 17:9–14. “Derfor skal Herren selv gi  
dere et tegn”
•	 Det	hebraiske	ordet	for	jomfru (‘almah) betyr “ung 
kvinne”, men har også bibetydningen jomfru.

2 Nephi 17–24
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•	 Immanuel, et navn på Jesus Kristus, kommer av ord 
på hebraisk som betyr “Gud med oss”. Immanuel er en 
navnetittel gitt som et tegn på Guds utfrielse (se Jesaja 
7:14). Jesajas henvisning til Immanuel hadde både en 
mulig historisk betydning og en profetisk betydning. 
Den mest nærliggende betydningen er kanskje at et 
barn skulle bli født på Jesajas tid hvis oppvekst skulle 
fungere som et tegn (se 2 Nephi 17:16–19). I sin vik-
tigere profetiske betydning identifiseres Immanuel av 
Matteus som en profeti om Jesu fødsel på jorden (se 
Matteus 1:18–25). Navnet finnes også i nyere hellig skrift 
(se 2 Nephi 17:14; 18:8; L&p 128:22). (Du finner mer 
informasjon i Veiledning til Skriftene, “Immanuel”, 82; 
Bible Dictionary, “Immanuel”, 706.)

•	 “Gud med oss” skulle  
forsikre kong Akas om at 
hvis han vendte seg til Her-
ren, ville Gud hjelpe ham. 
Eldste Jeffrey R. Holland i 
De tolv apostlers quorum 
forklarte hvordan dette 
også ble et forbilde og 
symbol på Frelseren: “Det 
er flere eller parallelle ele-
menter i denne profetien, 
noe som er tilfelle i mange 
av Jesajas tekster. Den mest nærliggende betydningen 
handlet trolig om Jesajas hustru, en ren og god kvinne 
som fødte en sønn omtrent på denne tiden, og barnet 
ble et forbilde og symbol på den større og senere opp-
fyllelsen av profetien som fant sted i og ved Jesu Kristi 
fødsel. Symbolikken i den tosidige profetien blir enda 
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viktigere når vi vet at Jesajas hustru kan ha vært av kon-
gelig ætt, og at hennes sønn derfor ville være kongelig 
av Davids ætt. Her har vi igjen et symbol, et forbilde på 
den større Immanuel, Jesus Kristus, den største av 
Davids sønner, den store konge som i bokstavelig for-
stand skulle bli født av en jomfru. Hans tittel, Imma-
nuel, skulle også videreføres til de siste dager, og 
anvendes på Frelseren i kapittel 128 vers 22 i Lære og 
pakter” (Christ and the New Covenant [1997], 79).

Temaer Jesaja 
7:14–17 
(2 Nephi 
17:14–17)

Jesaja 
8:3–7 
(2 Nephi 
18:3–7)

Matteus 
1:21

Mor Jomfru Profetinne Hun (Maria)

Unnfangelse Skal bli med 
barn

Unnfanget Frembringe

Barnet er en 
sønn

Føde en 
sønn

Fødte en 
sønn

En sønn

Navngivning 
av sønnen

Gi ham 
navnet 
Immanuel

Gi ham 
navnet 
Maher-Sjalal 
Hasj-Bas

Gi ham 
navnet 
Jesus

2 Nephi 17:16–22. Efra’ims og Syrias ødeleggelse
•	 I	motsetning	til	løftet	om	at	Juda	ikke	skulle	bli	
fullstendig ødelagt, profeterte Jesaja at nordriket, “landet 
… du gruer for”, som motsatte seg Akas, skulle falle 
(2 Nephi 17:16). De to kongene i nord den gangen ble 
drept av assyrerne.

•	 De	to	nasjonene	Efra’im	og	Syria	skulle	bli	tilintet-
gjort av Assyria. Syrias ødeleggelse kom i år 732 f.Kr., og 
Efra’ims fulgte i år 722 f.Kr. Som eldste Holland sa (se 
kommentarene til 2. Nephi 17:14 på side 80), ville Jesa-
jas historiske barn være cirka 12 eller 13 år gammelt, 
alderen da man ifølge jødisk lov var moralsk ansvarlig 
for sine handlinger.

2 Nephi 17:20. Rake hodet og skjegget
•	 Å	rake	hodet	og	skjegget	var	noe	man	ifølge	skikk	og	
bruk gjorde for å sørge over et dødsfall i familien. Tvun-
gen raking av en fange var imidlertid en fornærmelse, 
og ble gjort for å identifisere vedkommende som fange.
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2 Nephi 17:22. “Smør og honning”
•	 Smør	og	honning	kan	virke	som	luksusvarer,	men	
landet var lagt øde av assyrerne (se 2 Nephi 17:23). De 
overlevende måtte følgelig leve av landet som nomad-
iske beduiner, uten avlinger å spise. Smør og honning 
var trolig den syrnede yoghurten de fikk av geiter eller 
sauer, og villhonning som de fant.

2 Nephi 18. Assyria, Herrens redskap
•	 Kapittel	18	i	2 Nephi	er	en	fortsettelse	av	de	histo-
riske begivenhetene som først omtales i kapittel 17. 
Igjen advarte Jesaja mot allianser, for de kom til å vise 
seg virkningsløse slik han hadde profetert. Løftet om 
Messias, eller Immanuel (“Gud med oss”), skulle gjelde 
for dem. Den assyriske invasjon ville komme, men Juda 
ville likevel overleve. Jesaja avsluttet det han skrev med 
en advarsel mot de falske læresetninger og handlemåter 
som ville trekke Juda bort fra de bud som var blitt 
åpenbart til dem.

2 Nephi 18:1. Maher-Sjalal Hasj-Bas
•	 Navnet	på	Jesajas	sønn,	Maher-Sjalal	Hasj-Bas,	betyr	
“ødeleggelsen er overhengende” (se 2 Nephi 20:6). 
Navnet symboliserer trolig Assyria som kommer for å 
ødelegge Israel (se Jesaja 8:1d).

2 Nephi 18:3. Profetinne
•	 Benevnelsen	profetinne viser til Jesajas hustru. Hun 
kan ha hatt profetiske evner, og sønnen er trolig den 
første oppfyllelsen av profetien som står i 2 Nephi 
17:14.

2 Nephi 18:4. “Kunne rope”
•	 Beskrivelsen	“barnet	skal	ikke	kunne	rope	far	og	
mor” gjelder Jesajas sønn Maher-Sjalal Hasj-Bas da han 
var omtrent to år gammel. I år 732 f.Kr. hadde Syria og 
den nordlige delen av Samaria (Israel) blitt ødelagt av 
Assyria. Israel ble ikke fullstendig erobret før år 722 f.Kr.

2 Nephi 18:6–7. “Siloas vann som renner så stille”
•	 En	kommentar	forklarer	en	mulig	betydning	av	
sammenligningen mellom “Siloas vann som renner så 
stille” (2 Nephi 18:6) og elvens vann som renner “mye 
og sterkt” (vers 7): “Jesaja beskriver og sammenligner 

deretter to former for vann – den fredelige lille elven 
Siloa, nær Tempelberget i Jerusalem, og elven Eufrat, 
en stor elv som ofte flommer over sine bredder. Elven 
Siloa er rolig og innbydende, mens Eufrat er farlig og 
ødeleggende. Siloas vann gir liv til dem som drikker 
det, mens Eufrat er dødelig for dem som blir revet med 
av dens flomvann. Jesajas beskrivelse av de to vannene 
er symbolsk. Den første symboliserer himmelens 
Konge, som sammenlignes med livets vann. Den siste 
er Assyrias konge, som leder sine store, destruktive 
hærstyrker og vil ‘dekke landene [som en flom … og] 
ødelegge byer og dem som bor i dem’ ( Jer 46:8). Etter-
som Judas innbyggere hadde forkastet Jesus, eller Siloas 
vann, lot Herren Assyrias konge komme over dem, eller 
den sterke og mektige elven som skulle flomme over 
sine bredder og dekke hele landet med sin ødeleggelse” 
(Donald W. Parry, Jay A. Parry, Tina M. Peterson, Under-
standing Isaiah [1998], 83).

2 Nephi 18:8. “Like til halsen”
•	 Det	symbolske	uttrykket	“like	til	halsen”	betyr	at	
Assyrias konge vil erobre Judas land, like til Jerusalem. 
Innen år 701 f.Kr. hadde Assyria invadert hele Juda 
unntatt hovedstaden.

2 Nephi 18:8, 10. “Gud er med oss”
•	 Da	Assyria	invaderte	Juda,	virket	det	som	om	alt	håp	
var ute, men Immanuel, eller “Gud er med oss”, lot ikke 
Jerusalem bli ødelagt (2 Nephi 18:10). Jesaja 37:33–36 
beskriver denne mirakuløse hendelsen hvor ikke så 
mye som en pil kom over muren.

2 Nephi 18:14. En helligdom, “en snublesten”
•	 Eldste	Bruce R.	McConkie	(1915–85)	i	De	tolv	apost-
lers quorum kommenterte “Immanuels” evne til å både 
frelse og fordømme: “Når Israels klippe kommer, skal 
han være en helligdom for de rettferdige. De vil finne 
fred og sikkerhet i ly av hans evangelium, men han vil 
være en snublesten og en anstøtssten (og en felle og 
en snare) for de opprørske og ulydige i Jerusalem og 
i hele Israel. De vil snuble og falle på grunn av ham. 
De vil ta anstøt av hans læresetninger og bli fordømt, 
knust og fanget fordi de forkaster dem” (Doctrinal New 
Testament Commentary, 3 bind. [1971–73], 3:292–93).

2 Nephi 17–24
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2 Nephi 18:17. “Jeg vil sette min lit til Herren”
•	 Eldste	Robert D.	Hales	i	De	tolv	apostlers	quorum	
talte om den åndelige styrke som følger av å sette vår lit 
til Herren:

“Når vi setter vår tro og lit til Herren, må vi bekjempe 
vår smerte fra dag til dag og av og til fra time til time, 
ja øyeblikk til øyeblikk, men til slutt vil vi forstå det 
fantastiske rådet profeten Joseph Smith fikk mens han 
kjempet med smerten ved å føle seg glemt og isolert i 
Liberty-fengselet:

‘Min sønn, fred være med din sjel, din motgang og dine 
lidelser skal kun vare et øyeblikk,

og så, hvis du trofast holder det ut, skal Gud opphøye 
deg i det høye, og du skal seire over alle dine fiender’ 
(L&p 121:7–8).

Mine kjære brødre og søstre, hold dere nær til Frelseren 
når smerte, prøver og prøvelser kommer i livet. Vent på 
Herren (se Jesaja 8:17; 2 Nephi 18:17). ‘De som venter 
på Herren, får ny kraft. De løfter vingene som ørner. 
De løper og blir ikke utmattet, de går og blir ikke trette’ 
( Jesaja 40:31). Helbredelse kommer til Herrens tid og 
på Herrens måte. Vær tålmodig” (i Conference Report, 
okt. 1998, 19; eller Liahona, jan. 1999, 16).

2 Nephi 18:19. “Dødningemanerne og … 
spåmennene som hvisker og mumler”
•	 I	denne	mørke	perioden	ønsket	folket	heller	å	råd-
føre seg med de dødes ånder enn å sette sin lit til Her-
ren. Når det står at spåmennene hvisket og mumlet, er 
det en beskrivelse av ritualene de brukte for angivelig å 
kontakte de døde.

2 Nephi 19. “Et barn er oss født”
•	 Da assyrerne gikk til angrep på alliansen mellom 

Israel (Efra’im) og syrerne, 
ødela de Damaskus og 
erobret den nordlige delen 
av Israel, som senere ble 
kalt Galilea (se 2 Kongebok 
15:27–31). Teksten i 2 Nephi 
19:1 kaller denne hendelsen 
en “straff” som førte til 
“mørke”. Til tross for denne 
invasjonen og den trussel 

den utgjorde for resten av Israel og Juda i syd, beskrev 
Jesaja Messias’ komme til dette området som “et stort lys” 
(2 Nephi 19:2). Det landområde som ble arvet av stam-
mene Sebulon og Naftali, lå i det nordlige Israel, eller 
Galilea, hvor Jesus vokste opp og utførte mesteparten av 
sin tjenestegjerning. Matteus og Johannes så på det fak-
tum at Messias bodde i Galilea som oppfyllelsen av Jesa-
jas profeti (se Matteus 4:12–16; Johannes 1:5).

2 Nephi 19:6–7. “Herredømmet skal være på 
hans skulder”
•	 Eldste	Jeffrey R.	Holland	skrev	at	oppfyllelsen	av	
Jesajas profeti i 2 Nephi 19:6–7 var forbundet med både 
forsoningen og tusenårsriket: “Det faktum at herredøm-
met til slutt skulle falle på hans skuldre, bekrefter det 
hele verden en dag vil erkjenne – at han er herrenes 
Herre og kongenes Konge og én dag personlig vil 
regjere over jorden og sin kirke, med all den storhet og 
hellige prakt som tilhører en hellig regent og høyprest. 
Alle kan finne trøst i det faktum at ettersom herredøm-
met – og byrdene forbundet med det – vil være på hans 
skuldre, vil de i stor grad være løftet bort fra våre egne. 
Dette er enda en henvisning i Jesaja til forsoningen, at 
våre synder (eller i det minste i denne henvisningen, 
våre timelige byrder) vil bli lagt på Kristi skuldre” 
(Christ and the New Covenant, 80).

2 Nephi 19:6–7
Hvordan kan hver av vår Herre Jesu Kristi 

titler øke vår forståelse av Frelseren?

•	 Eldste	Jeffrey R.	Holland	hjalp	oss	også	å	forstå	
viktigheten av de ulike titler som anvendes på vår Herre 
Jesus Kristus:

“Som ‘Vidunderlig, Rådgiver’, vil han være vår mellom-
mann, vår megler, og tale vår sak i himmelens domstol. 
‘Herren trer frem for å føre sak, og han står der for å 
dømme folkene,’ minnet Jesaja (og Nephi) om tidligligere 
[2 Nephi 13:13]. Legg merke til vår rådgiver og talsmanns 
store medlidenhet i dette sitatet fra nyere hellig skrift:

‘Lytt til ham som er talsmannen hos Faderen, han som 
taler deres sak for hans åsyn,
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og sier: Fader, se, hans lidelser og død, han som ikke 
syndet og i hvem du hadde velbehag, se, din Sønns 
blod som ble utgytt, blodet til ham du ga, så du selv 
kunne bli forherliget.

Derfor, Fader, spar disse mine brødre som tror på mitt 
navn, så de kan komme til meg og få evig liv’ [L&p 
45:3–5].

Men, som Jesaja også sa, er ikke Kristus bare en 
mellommann, men også en dommer [se Mosiah 3:10; 
Moroni 10:34; Moses 6:57]. Det er i rollen som dommer 
at vi finner enda mer mening i Abinadis gjentatte uttal-
elser om at ‘Gud selv’ skal komme ned for å forløse sitt 
folk [Mosiah 13:28; se også Mosiah 13:34; 15:1; Alma 
42:15]. Det er som om dommeren i den store rettssal i 
himmelen, fordi han ikke ønsker å be andre om å bære 
byrden for de skyldige som står ved tiltalebenken, tar 
av seg dommerkappen og kommer ned til jorden for 
personlig å påta seg deres sår. Kristus som barmhjertig 
dommer er et like stort og vakkert begrep som Kristus 
som rådgiver, mellommann og talsmann.

‘Veldig Gud’ sier noe om Guds makt, hans styrke, 
allmektighet og uovervinnelige innflytelse. Jesaja anser 
ham alltid som i stand til å overvinne synder og overtre-
delsers virkning på hans folk, og til å seire for evig over 
dem som ønsker å undertrykke Israels barn.

‘Evig Far’ understreker den grunnleggende lære at 
Kristus er en Far – Skaper av uttallige verdener, Far til 
det gjenopprettede fysiske liv ved oppstandelsen, Far 
til evig liv for sine åndelig fødte sønner og døtre, og 

den eneste som handler på vegne av Faderen (Elohim) 
gjennom guddommelig delegering av myndighet. Alle 
skulle etterstrebe å bli født av ham og bli hans sønner 
og døtre [se Mosiah 5:7].

Til sist, med benevnelsen ‘Fredsfyrsten’, gleder vi oss 
over at når Kongen kommer, vil det ikke lenger finnes 
krig i menneskers hjerter eller blant jordens nasjoner. 
Dette er en fredelig konge, kongen av Salem, byen som 
senere skulle bli Jeru-Salem. Kristus vil bringe fred til 
dem som tar imot ham i jordelivet, uansett hvor de bor, 
og han vil bringe fred til alle som befinner seg i hans 
tusenårsrike og i hans herlighetsriker deretter” (Christ 
and the New Covenant, 80–82).

2 Nephi 19:11–12. “Hans hånd er fremdeles  
rakt ut”
•	 “Resins	motstandere”	var	assyrerne.

•	 Selv	om	ordene	“hans	hånd	er	fremdeles	rakt	ut”	
som oftest er et uttrykk for rettferdig harme, er hans 
hånd andre steder fremstilt som en barmhjertig hånd (se 
2 Nephi 28:32; Jakobs bok 6:4–5).

2 Nephi 19:18–19. “Føde for ilden”
•	 I	2 Nephi	19:5	er	de	blodige	stridsklærne	føde	for	
ilden som forberedelse for den glede og fred som vil 
komme ved “et stort lys” (vers 2). I vers 18–19 er deri-
mot ildens føde ugudelighet, herunder de som fortsetter 
å leve i mørke i den grad at de ikke engang sparer sin 
egen brors liv.

2 Nephi 20. Guds dom over Assyria
•	 Selv	om	assyrerne	ble	tillatt	å	seire	over	Israel	og	
Juda, kom også Guds straffedommer over dem på 
grunn av deres urettferdighet. Kapittel 20 i 2 Nephi 
inneholder en profeti om Assyrias skjebne, og oppfyllel-
sen av denne er historisk bekreftet. Jesaja nevnte noen 
av Assyrias vellykkede militæroffensiver (se vers 9) og 
profeterte om deres senere vellykkede invasjon av Juda. 
Han nevnte til og med ved navn mange av byene i Juda 
som ville falle for assyrerne (se vers 28–32). Assyrerne 
mislyktes imidlertid til slutt, og ødeleggelsen av både 
Israel og Assyria beskrives som fullstendig (se vers 
15–19). Ødeleggelsen av Israel og Assyria er også et for-
bilde på de ugudeliges ødeleggelse i enhver tidsalder, 
herunder i de siste dager.
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2 Nephi 20:5–6. “Min vredes ris”
•	 I	sin	barmhjertighet	sendte	Herren	gjentatte	ganger	
profeter for å kalle sitt folk til omvendelse. Når pro-
fetene ble avvist, lot Herren Assyria fungere som et 
straffens ris for sitt folk. Når denne hensikt var oppfylt, 
straffet Herren så assyrerne for deres ugudelighet (se 
2 Nephi 20:12) ved en annen nasjon, Babylon.

2 Nephi 20:12–14
Sammenlign Moses 4:1–4 med disse 
versene. På hvilken måte er Assyrias 
konge et eksempel Jesaja kan bruke 

til å undervise deg om djevelen?

2 Nephi 20:12–15. “Skal øksen rose seg … ?”
•	 Herren	sammenlignet	Assyria	med	en	øks	som	roser	
seg mot den som holder den. Øksen (Assyria) har ingen 
styrke i seg selv, og dens herredømme er i ferd med å 
kollapse.

2 Nephi 20:16–19. De ugudelige skal bli ødelagt 
på én dag
•	 Jesaja	brukte	Assyrias	fall	som	et	bilde	og	symbol	på	
de ugudeliges ødeleggelse ved det annet komme. Eldste 
Bruce R. McConkie ba dem som leser dette skriftstedet, 
om å sette det i sammenheng med det annet komme: 
“Idet Jesaja omtaler det annet komme, sier han: ‘Israels 
lys skal bli til en ild, og dets Hellige til en lue. Den skal 
brenne og fortære hans torn og tistel, alt på én dag.’ 
Dette handler om oppbrenningens dag, når olivenha-
gen skal renses. ‘[Ilden] skal gjøre ende på herligheten i 
hans skog og hans fruktbare mark, både rubb og stubb,’ 
fortsetter opptegnelsen. ‘De trær som blir spart av hans 
skog, skal lett kunne telles, et barn skal kunne skrive 
dem opp.’ Menneskenes ugudelighet er så utbredt 
og deres ondskap så stor at forholdsvis få vil utholde 
dagen. ‘Og det skal skje på den dag’ – oppbrenningens 
dag, dagen da alt som er forgjengelig, skal fortæres, 
den dag få vil utholde – ‘at levningen av Israel og de av 
Jakobs hus som er sluppet unna, ikke mer skal stole på 
ham som slo dem, men skal i sannhet stole på Herren, 
Israels Hellige. En rest skal omvende seg, en rest av 
Jakob, til den veldige Gud.’ ( Jesaja 10:17–21.) De skal 

bli innsamlet etter Herrens komme” (The Millennial 
Messiah [1982], 315–16).

2 Nephi 21. Isais stubb
•	 Herren	lærte	Jesaja	dyptgripende	sannheter	angå-
ende de siste dager ved å gi ham omfattende syner. I 
likhet med Moroni (se Mormon 8:34–35) så Jesaja for-
holdene i vår tid og de hendelser Herren ville bruke til 
å tilveiebringe tusenårsrikets store dag. Mange av Jesajas 
profetier er direkte knyttet til evangeliets gjengivelse 
gjennom profeten Joseph Smith.

2 Nephi 21:1–5, 10. Rotskudd, gren og kvist
•	 Da	Moroni	viste	seg	for	Joseph	Smith	21. september	
1823, “siterte han det ellevte kapittel av Jesaja og sa at 
det var i ferd med å bli oppfylt” Joseph Smith–Historie 
1:40). Hvem er Isais stubb, og hvem er kvisten som skal 
skyte frem av den? Herren besvarte disse spørsmålene 
i Lære og pakter 113:1–4. Det kreves likevel grundig 
lesning og overveielse for å finne ut hvem hvert symbol 
henspiller på.

Eldste Bruce R. McConkie identifiserte Kristus som 
grenen i tusenårsriket: “ ‘Se, dager kommer, sier Herren, 
da jeg vil la det stå frem for David en rettferdig spire. 
Han skal regjere som konge og gå frem’ … ( Jer 23:3–6.) 
Med andre ord, den konge som skal regjere personlig 
på jorden i tusenårsriket, skal være den gren som 
vokste frem av Davids hus … Han er vår Herre Jehova, 
han vi kaller Kristus” (The Promised Messiah: The First 
Coming of Christ [1978], 193).

Vi får ytterligere innsikt i Herrens rike i de siste dager 
gjennom forutsigelsen om Messias i 2 Nephi 21:1: “En 
kvist skal skyte frem av Isais stubb.” Nyere åpenbaring 
identifiserer denne kvisten som “en tjener i Kristi hen-
der” (L&p 113:4). Tanken om en tjener i de siste dager 
gjentas på poetisk vis i 2 Nephi 21:10, denne gangen 
omtalt som “et Isais rotskudd”. Dette rotskudd identifi-
seres som en person som skal bære prestedømmet “og 
rikets nøkler … som et banner for innsamlingen av mitt 
folk i de siste dager” (L&p 113:6). Profeten Joseph Smith 
var en slik person. Det samme gjelder alle de etterføl-
gende profeter i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.

Eldste Bruce R. McConkie uttrykte denne samme følel-
sen: “Tar vi feil når vi sier at den profet som er nevnt 
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her, er Joseph Smith, som mottok prestedømmet og 
rikets nøkler, og som løftet banneret for innsamlingen av 
Herrens folk i vår evangelieutdeling? Og er han ikke også 
den ‘tjener i Kristi hender som delvis er en etterkommer 
av Isai så vel som av Efra’im eller av Josefs hus og til 
hvem det er gitt stor kraft’? (L&p 113:4–6.) De som er på 
bølgelengde med guddommelig hvisken, vil vite betyd-
ningen av disse tingene” (Millennial Messiah, 339–40).

2 Nephi 21:9. “Jorden skal være full av Herrens 
kunnskap”
•	 Eldste	Dallin H.	Oaks	forklarte	at	utgytelse	av	
kunnskap fra himmelen innbefatter kunnskap om Guds 
handlemåte, økt tilstedeværelse av Den hellige ånd og 
en forståelse av læren om prestedømmet:

“I vår tid opplever vi en eksplosjon av kunnskap om 
verden og dens folk. Men verdens folk opplever ikke en 
tilsvarende ekspansjon av kunnskap om Gud og hans 
plan for sine barn. Det verden trenger om dette emnet, 
er ikke mer vitenskap og teknologi, men mer rettferdig-
het og åpenbaring.

Jeg lengter etter den dag som profeten Jesaja omtaler, 
da ‘jorden skal være full av Herrens kunnskap’ ( Jesaja 
11:9; 2 Nephi 21:9). I en 
inspirert uttalelse sier pro-
feten Joseph Smith at Her-
ren skal ‘utøse kunnskap 
fra himmelen over de siste-
dagers-helliges hoder’ (L&p 
121:33). Dette vil ikke skje 
for dem som ‘begjærer de 
ting som hører denne ver-
den til og trakter etter men-
neskers ære’ (121:35). De 
som ikke lærer å bruke ‘rettferdighetens prinsipper’ 
(121:36), vil bli overlatt til seg selv for å opponere mot 
dem som har myndighet, ‘til å forfølge de hellige og til å 
kjempe imot Gud’ (121:38). Til sammenligning gir Her-
ren dette store løfte til de trofaste:

‘Prestedømmets lærdommer skal falle på din sjel som 
himmelens dugg.

Den Hellige Ånd skal stadig være din ledsager og ditt 
septer, et rettferdighetens og sannhetens uforanderlige 
septer, og ditt herredømme skal være et evigvarende 

herredømme, og uten at det skal utøves noen tvang, 
skal det strømme til deg evindelig og alltid’ (L&p 
121:45–46)” (i Conference Report, april 1989, 38–39; 
eller Lys over Norge, juli 1989, 26).

2 Nephi 21:10–16. Innsamlingen i de siste dager
•	 21.–22.	september	1823	viste	engelen	Moroni	seg	for	
profeten Joseph Smith ved fem forskjellige anledninger. 
Under fire av de fem besøkene ble, i tillegg til andre 
instruksjoner, Jesaja kapittel 11 sitert sammen med en 
erklæring om at det var i ferd med å gå i oppfyllelse 
(se Joseph Smith–Historie 1:40). I løpet av noen få år 
mottok profeten Joseph Smith de prestedømsnøkler 
som var nødvendige for å begynne å oppfylle denne 
profetien (se L&p 110:11).

2 Nephi 21:11. Den andre innsamling
•	 Profeten	Joseph	Smith	(1805–44)	sa	at	den	andre	
innsamling av Israels hus er forbeholdt de siste dager:

“Tiden har endelig kommet da Abrahams, Isaks og Jakobs 
Gud enda en gang har rakt ut sin hånd for å vinne tilbake 
resten av sitt folk, de som blir berget fra Assyria og Egypt 
og Patros og Etiopia og Elam og Sinear og Hamat og 
havets øyer, for med dem å bringe inn hedningenes fylde 
og opprette den pakt med dem som ble lovet da deres 
synder skulle blitt tatt bort … Denne pakt har aldri blitt 
opprettet med Israels hus eller med Judas hus …

Da Kristus levde i kjødet, ville han inngå en pakt med 
dem, men de forkastet ham og hans forslag, og som 
følge av dette ble de avskåret, og ingen pakt ble inngått 
med dem på det tidspunkt …

Etter at denne utvalgte familie hadde forkastet Kristus 
og hans forslag, sa frelsens budbringere til dem: ‘Så 
vender vi oss nå til hedningene,’ og hedningene mottok 
pakten og ble podet inn der den utvalgte familie ble 
brukket av” (History of the Church, 1:313).

2 Nephi 22. Lovsanger
•	 2 Nephi	kapittel	22	inneholder	to	lovsalmer	som	
uttrykker takknemlighet for tusenårsrikets dag. De  
presenterer det store løfte at folket vil motta Herren, 
prise ham og nyte hans velsignelser. Det vil være en  
tid da alle vil uttrykke sitt vitnesbyrd, sin takknemlighet 
og kjærlighet til hverandre. Salme nr. 46, “Min Gud er 
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mitt lys”, i Salmer og sanger bygger på disse ordene 
som ble uttalt av Jesaja i kapittel 12, vers 2.

2 Nephi 22:3. “Vann … av frelsens kilder”
•	 Eldste	Joseph B.	Wirthlin	(1917–2008)	i	De	tolv	
apostlers quorum identifiserte kilden til levende vann: 
“Herren gir det levende vann som kan slukke den 
brennende tørsten til dem hvis liv er uttørket av mangel 
på sannhet. Han forventer at vi skal forsyne dem med 
evangeliets fylde ved å gi dem Skriftene og profetenes 
ord og bære personlig vitnesbyrd om sannheten i det 
gjengitte evangelium for å lindre deres tørst. Når de 
drikker av kalken med kunnskap om evangeliet, blir 
deres tørst stillet når de lærer å forstå vår himmelske 
Faders store plan for lykke” (i Conference Report, april 
1995, 23; eller Lys over Norge, juli 1995, 18).

2 Nephi 23. Babylons ødeleggelse
•	 Jesaja	forutså	den	voldsomme	ødeleggelsen	av	
Babylon, forringelsen av dets edelhet og innbyggernes 
utbredte ugudelighet. Gud kalte sammen styrker til å 
styrte Babylon (se 2 Nephi 23:2–6). Kallet ble besvart da 
en allianse mellom mederne og perserne under Kyros 
demmet opp den mektige elven Eufrat, og marsjerte 
over elveleiet og under Babylons murer for å erobre 
byen og styrte riket rundt år 538 f.Kr. Hendelsen blir 
enda mer betydningsfull når vi ser Babylon som et 
åndelig symbol. I sine profetier brukte Jesaja også 
Babylon som symbol på den generelle åndelige tilstand 
i verden i de siste dager. De “helliggjorte” (2 Nephi 
23:3), de hellige i de siste dager, er kalt til å samle seg 
og slutte seg til Gud i kampen for å fjerne ugudelighet 
(Babylon) fra verden.
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2 Nephi 23:6. “Herrens dag”
•	 Uttrykket	“Herrens	dag”	er	brukt	mange	ganger	for	å	
beskrive Herrens straffedommer over de ugudelige og 
hans beskyttelse av de rettferdige. Om den dagen har 
Herren sagt: “Hvis dere er beredt, skal dere ikke frykte” 
(L&p 38:30).

2 Nephi 24:4–20. Lucifers fall og Babylons fall
•	 I	2 Nephi	24	fordømte	Herren,	gjennom	Jesaja,	
ugudeligheten blant Israels hus. Han profeterte at store 
straffedommer ville komme over dem på grunn av 
ugudeligheten blant dem. Som regel skulle disse straffe-
dommene komme ved andre nasjoner. Jesajas profetiske 
syn om denne ødeleggelsen fremhever djevelens rolle 
som den drivende kraft bak all elendighet blant nasjo-
nene. Ved profetisk myndighet ser vi at Lucifer til slutt 
vil mislykkes.

2 Nephi 24:12. Lucifer
•	 De	eneste	stedene	i	Bibelen	og	Mormons	bok	hvor	
navnet Lucifer brukes, er Jesaja 14:12 og 2 Nephi 24:12. 
I Lære og pakter 76:25–28 lærer vi at Lucifer (som betyr 
“lysbærer”) var Satans førjordiske navn. På grunn av sitt 
opprør mot Gud, mistet han sin myndighet “for Guds 
åsyn” (vers 25) og “ble kalt Fortapelse” (vers 26), som 
betyr “undergang”.

Jesaja sammenlignet historien om Lucifers stolthet og 
hans fall fra himmelen (se 2 Nephi 24:12–19) med 
Babylons konges ambisjoner og derav følgende under-
gang (se vers 4).

Jesajas beskrivelse av Babylon og dets herskere er også 
et bilde på når Satan vil bli bundet og ikke lenger vil ha 
noen makt over nasjonene i tusenårsriket. Selv om han 
vil bli sluppet løs en kort periode etter tusenårsriket, vil 
han til slutt miste all makt på slutten av jordens forgjen-
gelige historie. Han og fortapelsens sønner vil bli forvist 
til “det ytterste mørke”.

•	 President	Ezra	Taft	Benson	(1899–1994)	påpekte	den	
viktigste bristen i Satans karakter som førte til hans fall 
fra himmelen:

“I det førjordiske råd var det stolthet som felte Lucifer, 
en ‘morgenrødens sønn’ (2 Nephi 24:12–15; se også L&p 
76:25–27; Moses 4:3) …
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I det førjordiske råd satte Lucifer sitt forslag opp mot 
Faderens plan, som fikk støtte av Jesus Kristus (se Moses 
4:1–3). Han ønsket å bli æret over alle andre (se 2 Nephi 
24:13). Kort sagt gikk hans stolte ønske ut på å avsette 
Gud (se L&p 29:36; 76:28)” (i Conference Report, april 
1989, 3–4; eller Lys over Norge, juli 1989, 3).

2 Nephi 24:12–20
På hvilke måter har Lucifers innflytelse 

 kommet til uttrykk blant verdens nasjoner? 
Hva vil konsekvensene av hans adferd bli?

Punkter å grunne på
•	 Mens	du	studerer	2 Nephi	17–19,	skulle	du	legge	

merke til hvordan Jesus Kristus spiller en helt sentral 
rolle i de siste dagers begivenheter.

•	 Hvilke	av	Jesajas	advarsler	angående	de	siste	dagers	
straffedommer gjør sterkest inntrykk på deg?

•	 På	hvilke	måter	vil	det	annet	komme	være	både	
“stort” og “forferdelig”?

Forslag til oppgaver
•	 Etter	et	grundig	studium	av	disse	kapitlene	i	Jesaja	og	

de tolkende kommentarene til dem, skriver du på et 
eget ark hva du anser som den viktigste profetiske 
innsikt som har betydning og anvendelse for deg som 
en siste-dagers-hellig og for vår verden i dag. Finn et 
hovedtema i hver av følgende skriftstedbolker:

2 Nephi 17–18  

2 Nephi 19  

2 Nephi 20:12–19  

2 Nephi 21:10–14  

2 Nephi 22  

2 Nephi 23  

2 Nephi 24  

2 Nephi 17–24
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2 Nephi 25–27

Kapittel 12

Innledning
Nephi ga profetiske kommentarer til de av Jesajas 
profetier han siterte. Legg nøye merke til Nephis innsikt 
i Frelserens rolle når det gjelder å tilveiebringe frelse 
for vår himmelske Faders barn, den store ondskap som 
møter dem som ønsker å leve rettskaffent i de siste 
dager, og velsignelsene av den lovede gjenopprettelse. 
En vesentlig del av den profeterte gjenopprettelsen var 
fremkomsten av Mormons bok. I tillegg til å forberede 
verden til å anerkjenne Herrens store verk i de siste 
dager, vil Nephis ord hjelpe deg å forstå hvordan du 
kan anvende forsoningen for din personlige tilgivelse.

Kommentarer
2 Nephi 25:1–8. Hjelp til å forstå Jesaja
•	 For	hjelp	til	å	forstå	Jesaja,	se	kommentarene	til	
1 Nephi 20–21 på side 40.

2 Nephi 25:4. “Fylt med profetiens ånd”
•	 President	Joseph	Fielding	Smith	(1876–1972)	forklarte	
uttrykket “profetiens ånd” og hvordan vi kan oppnå 
denne gaven:

“Åpenbaring kan bli gitt til ethvert medlem av Kirken. 
Profeten sa at enhver mann skulle være en profet, at 
vitnesbyrdet om Jesus er profetiens ånd. Det er ikke 
bare et privilegium, men en plikt for ethvert medlem 
av Kirken å kjenne den sannhet som vil gjøre ham fri. 
Denne kan ikke kjennes med mindre den blir åpenbart 
for ham …

Den hellige ånds gave gis til Kirkens medlemmer slik 
at de kan ha åpenbaringens og profetiens ånd. Alle 
må imidlertid forstå at de ikke vil motta åpenbaring til 
veiledning for Kirken” (Church History and Modern 
Revelation, 2 bind. [1953], 2:217–18).

2 Nephi 25:9–30:18. Nephis preken til jøder, 
Lehis barn og hedninger
•	 Følgende	oversikt	er	et	sammendrag	av	2 Nephi,	
kapittel 25–30, som utgjør en preken Nephi holdt til 
tre forskjellige folkegrupper – jødene, Lehis barn og 
hedningene.

Nephis budskap til jødene (2 Nephi 25:10–20)
• Jerusalems ødeleggelse; fangenskap i Babylon; tilbake 

til Jerusalem (se vers 10–11)
• Jødene forkaster Kristus; hans korsfestelse og opp-

standelse (se vers 12–13)
• Jerusalem ødelagt igjen i år 70 og 135 e.Kr. (se vers 14)
• Etterfølgende adspredelse av jødene (se vers 17–20)

Nephis budskap til Lehis barn (2 Nephi 25:21–26:11)
• Nephis skrifter bevart og overlevert; Josefs etterkom-

mere skulle beskyttes (se 25:21)
• Nephittene gleder seg i Kristus; hensikten med Mose-

loven (se 25:23–30)
• Tegn etterfulgt av ødeleggelse; Kristus besøkte nephit-

tene; nephittenes undergang (se 26:1–11)

Nephis budskap til hedningene (2 Nephi 26:12–29:14)
• Jesus er Kristus (se 26:12–13)
• Profetier om de siste dager (se 26:14–29:14)

 1. Mormons boks fremkomst (se 2 Nephi 27)
 2. Mormons boks verdi (se 2 Nephi 28)
 3. En advarsel til dem som forkaster Mormons bok (se 

2 Nephi 29)

Sammendrag (2 Nephi 30:1–8)
• Til hedningene (se vers 1–3)
• Til Lehis barn (se vers 4–6)
• Til jødene (se vers 7–8)

2 Nephi 25:13. “Med legedom i sine vinger”
•	 Eldste	Richard G.	Scott	i	De	tolv	apostlers	quorum	
talte om behovet for forsoningens helbredende virkning 
– ikke bare for tilgivelse for overtredelser, men for alle 
livets vanskeligheter:

“[Frelseren]har oppstått fra 
de døde ‘med legedom 
under sine vinger’.

Hvor høyt trenger vi 
ikke alle den legedom 
Forløseren kan gi! Mitt 
budskap gir håp til dere 
som lengter etter avlastning 
for tunge byrder som har 
blitt pålagt dere, uten noen 
bevisst handling fra deres 
egen side mens dere har 

levd et verdig liv. Det bygger på prinsipper som finnes 
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i Frelserens læresetninger. Deres utfordring er kanskje 
en alvorlig fysisk funksjonshemning, dere sliter kanskje 
med langvarig lidelse eller dere kjemper hver dag med 
en livstruende sykdom. Den kan skyldes et dødsfall 
blant deres nærmeste, de kvaler som skyldes at en 
annen er bundet av synd, eller mishandling i noen av 
dens onde former. Uansett årsak vitner jeg om at varig 
lindring er mulig på betingelser fastsatt av Herren” (i 
Conference Report, april 1994, 7; eller Ensign, mai 
1994, 7).

2 Nephi 25:15–17. Judas tilbakekomst
•	 President	Wilford	Woodruff	(1807–98)	talte	til	folket	
av Juda stamme, og la vekt på de store velsignelser de 
kan oppnå hvis de utfører det arbeid som de er utnevnt 
til ved profeti – nemlig å ta sitt fedreland i besittelse og 
gjenoppbygge det store tempel i Jerusalem: “Dette er 
den store Elohims vilje, o Judas hus, og når dere vil bli 
kalt til utføre dette arbeid, vil Israels Gud hjelpe dere. 
Dere har en strålende fremtid, og dere kan ikke unngå 
den. Dere er den utvalgte kongelige ætt, og deres fedres 
Gud har holdt dere adskilt som nasjon i 1800 år, under 
undertrykkelse fra hele verden … Når dere møter 
Shiloh, deres konge, vil dere kjenne ham. Deres fremtid 
er staket ut, dere kan ikke unngå den. Det er riktig at 
etter at dere har vendt tilbake og samlet deres nasjon 
og gjenoppbygget deres by og tempel, vil hedninge-
nasjonene kunne samle sine styrker og gå til krig mot 
dere … Men når denne hjemsøkelse kommer, vil den 
levende Gud, som ledet Moses gjennom villmarken, 
utfri dere, og deres Shiloh vil komme og stå midt iblant 
dere og utkjempe deres slag. Dere vil gjenkjenne ham, 
og jødenes lidelser vil være til ende” (sitert i Matthias F. 
Cowley, Wilford Woodruff: History of His Life and 
Labors, 2. utg. [1909], 509–10).

2 Nephi 25:17–20
Hva er de viktigste hensiktene med det 

“underlige og forunderlige verk” som Nephi 
profeterte ville rulle frem i de siste dager?

2 Nephi 25:17. “Et underlig og forunderlig verk”
•	 Uttrykket	“underlig	og	forunderlig	verk”	finnes	også	
i Jesaja 29:14, og henspiller på evangeliets gjengivelse i 
de siste dager. I 2 Nephi 27 leser vi om Mormons boks 
viktige rolle i denne gjengivelsen. Jesaja profeterte og sa 
at fordi Mormons bok ville bidra til å drive bort mørket 
etter nesten 2000 år med frafall, ville “visdommen” til 
de antatt “vise og lærde … forgå, og deres forstandige 
menns forstand” skulle bli til intet (2 Nephi 27:26).

•	 President	Gordon B.	Hinckley	(1910–2008)	fortalte	
om noen av de bemerkelsesverdige begivenhetene som 
utgjør dette underlige og forunderlige verk:

“Denne storslagne dag grydde i året 1820, da en gutt, 
oppriktig og i tro, gikk inn i en lund og oppløftet sin 
røst i bønn og søkte den visdom som han følte han 
trengte så sårt.

Som svar kom en strålende tilkjennegivelse. Gud, den 
evige Fader, og den oppstandne Herre Jesus Kristus 
viste seg og talte med ham. Forhengene som hadde 
vært lukket det meste av to årtusener, ble trukket til side 
for å innlede evangelieutdelingen i tidenes fylde.

Så fulgte gjengivelsen av det hellige prestedømme, først 
Det aronske og så Det melkisedekske, ved håndspåleg-
gelse av dem som hadde båret det i oldtiden. Et annet 
testamente, som talte som en røst fra støvet, kom frem 
som et annet vitnesbyrd om at Guds Sønn, verdens 
store Forløser, virkelig er til og er guddommelig.

Nøkler til guddommelig myndighet ble gjengitt, også 
de nøklene som var nødvendige for å binde familier 
sammen for tid og evighet i en pakt som døden ikke 
kunne tilintetgjøre.

Stenen var liten til å begynne med. Den var knapt merk-
bar. Men den har vokst jevnt og trutt og ruller frem for 
å fylle jorden” (i Conference Report, okt. 1999, 94; eller 
Liahona, jan. 2000, 87).

2 Nephi 25:19. “Hans navn [skal] være  
Jesus Kristus”
•	 Det	er	betydningsfullt	at	navnet	Jesus Kristus nevnes 
ofte i Mormons bok. Å tilbe frelsens kilde, tydelig 
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identifisert som Jesus Kristus, er en fellesnevner mellom 
medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 
og de som fulgte Kristus i oldtidens Amerika. Han er 
dessuten den samme som opprettet sin kirke blant de 
hellige i nytestamentlig tid, også Adam ble døpt i Jesu 
Kristi navn (se Moses 6:52). Med andre ord ser hellige 
i alle verdens tidsaldre hen til Jesus Kristus som kilden 
til styrke og frelse, han som Nephi bevitnet var “Guds 
Sønn” (2 Nephi 25:19).

2 Nephi 25:20–21. Nephis opptegnelser bevart 
for fremtidige generasjoner
•	 Nephi ble befalt av  
Herren å føre sin oppteg-
nelse. Han visste at han 
hadde fått befaling om å 
skrive, og han visste hva 
han skulle skrive. Det er 
imidlertid ikke sikkert at 
han alltid visste hvorfor 
han skulle skrive. Men han 
“visste at deres opptegnel-
ser ville bli bevart og gitt til 
fremtidige generasjoner for 
å medvirke til gjenoppret-
telsen” (Robert J. Matthews, Selected Writings of Robert J. 
Matthews: Gospel Scholars Series [1999], 356).

2 Nephi 25:22. Dømt etter vår villighet til å motta 
Mormons bok
•	 President	Ezra	Taft	Benson	(1899–1994)	forklarte	
viktigheten av å studere Mormons bok, og at det å 
forsømme dette kan få uforutsette konsekvenser:

“Er evige konsekvenser avhengig av hvordan vi tar imot 
denne boken? Ja, enten til velsignelse eller fordømmelse 
for oss.

Enhver siste-dagers-hellig skulle gjøre studiet av denne 
boken til et livslangt foretagende. Ellers setter han sin 
sjel i fare og forsømmer det som kunne gi hele hans liv 
åndelig og intellektuell enhet. Det er forskjell på en kon-
vertitt som bygger på Kristi klippe gjennom Mormons 
bok og holder fast i denne jernstangen, og en som ikke 
gjør det” (A Witness and a Warning [1988], 7–8).
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2 Nephi 25:23. Læren om nåden
•	 Nåde	er	guddommelig	hjelp	eller	styrke	som	gis	ved	
Jesu Kristi store barmhjertighet og kjærlighet. “Det er ved 
vår Herre Jesu Kristi nåde, muliggjort ved hans sonoffer, 
at menneskene skal reises opp til udødelighet, og hver 
enkelt skal motta sitt legeme fra graven og leve evig. Det 
er likeledes Herrens nåde at den enkelte gjennom tro 
på Jesu Kristi forsoning og omvendelse fra sine synder, 
mottar styrke og hjelp til å gjøre gode gjerninger som de 
ikke ville kunne ha gjort på egen hånd. Denne nåden er 
en kraft som lar menn og kvinner gjøre krav på evig liv 
og opphøyelse når de har gjort det beste de kan.

Alle mennesker trenger guddommelig nåde på grunn 
av Adams fall og på grunn av menneskets svakheter. 
Nåden kan imidlertid ikke strekke til uten full innsats fra 
mottakerens side. Derav forklaringen: ‘Det er ved nåde 
vi blir frelst etter at vi har gjort alt vi kan’ (2 Ne 25:23). 
Det er virkelig Jesu Kristi nåde som gjør frelse mulig. 
Dette prinsippet kommer til uttrykk i Jesu lignelse om 
vintreet og dets grener ( Johannes 15:1–11). Se også 
Johannes 1:12–17; Efeserne 2:8–9; Filipperne 4:13; L&p 
93:11–14)” (Bible Dictionary, “Grace”, 697).

•	 Eldste	Dallin H.	Oaks	i	De	tolv	apostlers	quorum	
forklarte nådens virkning og hvorfor nåde er en viktig 
læresetning for medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste 
Dagers Hellige:

“Enkelte kristne anklager siste-dagers-hellige … for å 
fornekte Guds nåde ved å hevde at de selv kan gjøre seg 
fortjent til frelse. Vi besvarer deres anklage med ordene 
fra to profeter i Mormons bok. Nephi sa: ‘For vi arbeider 
flittig … for å overbevise våre barn … så de vil tro på 
Kristus og bli forsonet med Gud. For vi vet at det er ved 
nåde vi blir frelst etter at vi har gjort alt vi kan’ (2 Nephi 
25:23). Og hva er ‘alt det vi kan’? Det omfatter visselig 
omvendelse (se Alma 24:11) og dåp, å holde budene og 
å holde ut til enden. Moroni ba inntrengende: ‘Ja, kom 
til Kristus og bli fullkommengjort i ham, og nekt dere all 
ugudelighet. Og hvis dere nekter dere all ugudelighet 
og elsker Gud av hele deres makt, sinn og styrke, da er 
hans nåde tilstrekkelig for dere, så dere ved hans nåde 
kan bli fullkomne i Kristus’ (Moroni 10:32).

Vi blir ikke frelst i våre synder, som om en skulle 
bli frelst ubetinget ved å bekjenne Kristus og så, 
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uunngåelig, begå synder resten av livet (se Alma 11:36–
37). Vi blir frelst fra våre synder (se Helaman 5:10) ved 
ukentlig fornyelse av vår omvendelse og renselse ved 
Guds nåde og hans velsignede frelsesplan (se 3 Nephi 
9:20–22)” (i Conference Report, april 1998, 77; eller Lys 
over Norge, juli 1998, 61).

2 Nephi 25:26. “Vi gleder oss i Kristus”
•	 President	Gordon B.	Hinckley	sa	at	den	kunnskap	vi	
har fått på grunn av gjenopprettelsen, gjør oss i stand 
til i sannhet å glede oss i vår Frelser: “Denne kirken har 
kritikere, mange av dem. De sier vi ikke tror på kristen-
hetens tradisjonelle Kristus. Det er noe i det de sier. Vår 
tro, vår kunnskap er ikke basert på eldgamle tradisjoner, 
trosbekjennelsene som kom fra en begrenset forståelse 
og ut av nesten endeløse diskusjoner mellom mennesker 
som forsøkte å komme frem til en definisjon av den 
oppstandne Kristus. Vår tro, vår kunnskap kommer fra 
vitnesbyrdet fra en profet i denne evangelieutdeling 
som med sine egne øyne så universets store Gud og 
hans elskede Sønn, den oppstandne Herre Jesus Kristus. 
De talte til ham. Han samtalte med dem. Han vitnet 
åpent og tydelig, uten å skjule noe, om det strålende 
synet. Det var en tilkjennegivelse av Den allmektige og 
av verdens Forløser, mer herlig enn vi kan fatte, men 
sikker og presis i den kunnskap som ble gitt. Det er ut 
av denne kunnskap, fast forankret i nyere åpenbaring, at 
vi ‘taler om Kristus, vi gleder oss i Kristus, vi forkynner 
om Kristus, vi profeterer om Kristus, og vi skriver i over-
ensstemmelse med våre profetier så [vi og] våre barn 
kan vite hvilken kilde [vi] kan se hen til for å få forlatelse 
for [våre] synder’ (2 Nephi 25:26)” (i Conference Report, 
april 2002, 107–8; eller Liahona, juli 2002, 102).
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•	 Eldste	Jeffrey R.	Holland	i	De	tolv	apostlers	quorum	
satte det å glede seg i Jesus Kristus i sammenheng med 
befalingen om å adlyde evangeliets lover og ordinanser:

“Det største og gledeligste av alt er at jeg har anledning 
til, som Nephi uttrykker det, å ‘tale om Kristus … glede 
[meg] i Kristus … forkynne om Kristus, [og] profetere 
om Kristus’ (2 Nephi 25:26) hvor jeg enn befinner meg 
og hvem jeg enn er sammen med, inntil mitt siste ånde-
drag. Det kan så visst ikke være noen større hensikt 
eller noe større privilegium enn å være et spesielt vitne 
‘om Kristi navn i hele verden’ (L&p 107:23).

Men dette oppdraget er også årsak til min største 
uro. Et skriftsted minner oss i et noe svakt ordelag 
om at ‘de som forkynner evangeliet … skal [etter]leve 
evangeliet’ (1 Korinterbrev 9:14). Utover mine ord, min 
undervisning og mitt muntlige vitnesbyrd, må mitt liv 
være en del av dette vitnesbyrdet om Jesus. Hele mitt 
vesen skulle gjenspeile guddommeligheten i dette verk. 
Jeg kunne ikke holde det ut hvis noe av det jeg noen 
gang kommer til å si eller gjøre, på noen måte skulle 
redusere deres tro på Kristus, deres kjærlighet til denne 
kirken eller deres respekt for det hellige apostelem-
bede” (i Conference Report, okt. 1994, 39–40; eller Lys 
over Norge, jan. 1995, 29).

2 Nephi 25:28. Følg Kristus og hans ledere
•	 Eldste	Charles	Didier	i	De	sytti	sa	følgende	om	vik-
tigheten av å lytte til Frelseren og hans ledere på jorden 
for å få et sterkere vitnesbyrd:

“Når man har fått et vitnesbyrd, trenger det å bli næret 
og passet, på samme måte som ild trenger brensel og 
oksygen for å brenne, ellers vil det brenne ut og dø. 
Et svinnende vitnesbyrd er faktisk ensbetydende med 
en forestående fornektelse av Kristus, vår Frelser og 
Forløser …

Det finnes dessverre enkelte som får et vitnesbyrd og 
så fornekter det og mister det. Hvordan kan dette skje? 
Hvis du følger trinnene for å få et vitnesbyrd, gjør du 
nøyaktig det motsatte for å fornekte det eller miste 
det. Ikke be, døren til åpenbaring blir lukket. Ikke vær 
ydmyk, men lytt til din egen høye stemme. Ta ikke 
del i evangeliets ordinanser, men følg verdens praksis. 
Følg ikke Kirkens ledere, men kritiser dem. Lytt ikke til 
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profeter eller følg deres råd, men tolk deres uttalelser 
slik du selv ønsker. Adlyd ikke budene, men lev etter 
dine egne lyster og ønsker” (i Conference Report, okt. 
1991, 86; eller Lys over Norge, jan. 1992, 74).

2 Nephi 26:11. “Herrens ånd vil ikke alltid streve 
med menneskene”
•	 Eldste	Joseph B.	Wirthlin	(1917–2008)	i	De	tolv	apost-
lers quorum forklarte viktigheten av flittig innsats for å 
gjøre seg berettiget til Den hellige ånds stadige nærvær: 
“Som med alle gaver, må [Den hellige ånds gave] mottas 
for å kunne nytes. Da prestedømshender ble lagt på ditt 
hode for å bekrefte deg som medlem av Kirken, hørte 
du ordene: ‘Motta Den hellige ånd.’ Dette betydde ikke 
at Den hellige ånd betingelsesløst ble din konstante led-
sager. Skriftene advarer oss og sier at Herrens ånd ikke 
alltid ‘vil streve med menneskene’. Når vi blir bekreftet, 
mottar vi retten til å bli ledsaget av Den hellige ånd, 
men det er en rett vi stadig må gjøre oss fortjent til 
gjennom lydighet og verdighet. Vi kan ikke ta denne 
gaven for gitt” (i Conference Report, april 2003, 27; eller 
Liahona, mai 2003, 27).

2 Nephi 26:15–16. Tale fra støvet
•	 Nephi omskrev Jesaja  
29:4 for å vise at selv om 
hans folk vil bli tilintetgjort, 
skal “de som skal bli drept 
… tale til dem ut av jorden, 
og dypt fra støvet skal 
deres ord komme, og deres 
røst skal være likesom en 
dødningemaner” (2 Nephi 
26:16). En “dødningema-
ner” er en som kan kommunisere med døde mennes-
kers ånder. Selv om dette kan virke underlig for oss i 
dag, var det før i tiden en gjengs oppfatning at de som 
har gått bort, kan øve innflytelse på dette liv fra den 
andre siden av graven. I denne forstand hvisker nå 
Nephis folk, som har “hvilt i støvet” (se 2 Nephi 27:9) i 
mange hundre år, “fra støvet” gjennom Mormons bok, 
som Joseph Smith bokstavelig talt fikk “fra jorden” 
( Jesaja 29:4; se Joseph Smith–Historie 1:51–52).

2 Nephi 26:20–30
Nevn noen av de store overtredelser og 

deres tilhørende adferd som finnes i de siste 
dager. Hva kan vi gjøre for å unngå dem?

2 Nephi 26:22. “Han leder dem i en linsnor om 
halsen”
•	 Mens	han	var	medlem	av	De	sytti,	forklarte	eldste	
Carlos E. Asay (1926–99) hvordan en linsnor blir til og 
blir et ubrytelig åk: “Den første synd er som en enkel 
linsnor. Den er lett å rive over og kaste til side. Men 
hver gang synden gjentas, blir en ny snor flettet sam-
men med den første, og slik fortsetter det til et nesten 
ubrytelig bånd er vevd. ‘Vanens lenker,’ sa Samuel John-
son, ‘er for små til å kunne føles før de blir for sterke til 
å kunne brytes’” (The Road to Somewhere: A Guide for 
Young Men and Women [1994], 88).

2 Nephi 26:29. Den synd som prestelist er
•	 Nephi	forklarte	at	prestelist	finner	sted	når	menne-
sker “fremstiller seg som et lys for verden” (2 Nephi 
26:29). Til sammenligning sa Jesus til nephittene: “Jeg er 
det lys som dere skal løfte opp” (3 Nephi 18:24).

•	 Eldste	M. Russell	Ballard	i	De	tolv	apostlers	quorum	
tilføyde at prestelist kan finnes både i Kirken og blant 
Kirkens fiender: “La oss være på vakt mot falske pro-
feter og falske lærere, menn så vel som kvinner, som 
er selvoppnevnte forkynnere av Kirkens lære og som 
søker å utbre sitt falske evangelium og trekke tilhengere 
ved å støtte symposier, bøker og blader hvis innhold 
utfordrer Kirkens fundamentale lære. Vokt dere for dem 
som i tale og skrift går imot Guds sanne profeter, og 
som aktivt proselytterer, ubekymret og uten hensyn til 
deres evige velbefinnende som de forfører. I likhet med 
Nehor og Korihor i Mormons bok bruker de sofisteri for 
å forføre og lokke andre over til sitt syn. De ‘fremstiller 
seg som et lys for verden så de kan få verdens vinning 
og ros, men de søker ikke Sions velferd’ (2 Nephi 
26:29)” (i Conference Report, okt. 1999, 78; eller Lia-
hona, jan. 2000, 73).
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2 Nephi 26:33. “Han innbyr dem alle til å komme 
til ham”
•	 President	James E.	Faust	(1920–2007)	i	Det	første	pre-
sidentskap oppfordret oss til å skyve til side fordommer 
og arbeide som brødre og søstre i riket:

“Jeg håper vi alle kan overvinne eventuelle forskjeller 
når det gjelder kultur, rase og språk …

… Ifølge min erfaring er ingen rase eller klasse 
en annen overlegen når det gjelder åndelighet og 
trofasthet …

Åndelig fred finnes ikke i rase eller kultur eller nasjo-
nalitet, men snarere gjennom vår forpliktelse overfor 
Gud og evangeliets pakter og ordinanser” (i Conference 
Report, april 1995, 80–81, 83; eller Lys over Norge, juli 
1995, 61).

•	 Eldste	M. Russell	Ballard	forklarte	at	evangeliets	
velsignelser er for alle Guds barn:

“Vår himmelske Fader elsker alle sine barn like høyt, 
fullkomment og uendelig. Hans kjærlighet til sine døtre 
er ikke noe annerledes enn den er til sønnene. Vår Frel-
ser, Herren Jesus Kristus, elsker også menn og kvinner 
like høyt. Hans forsoning og hans evangelium er for alle 
Guds barn. Under sitt jordiske virke tjente Jesus menn 
og kvinner i like stor grad: Han helbredet både menn 
og kvinner, og han underviste både menn og kvinner.

… Tro, omvendelse, dåp og Den hellige ånds gave 
er for eksempel nødvendig for alle Guds barn, uav-
hengig av kjønn. Det samme gjelder templets pakter 
og velsignelser. Vår Faders gjerning og herlighet er å 
tilveiebringe udødelighet og evig liv for sine barn (se 
Moses 1:39) … Hans største gave, det evige livs gave, 
er tilgjengelig for alle” (“Equality through Diversity”, 
Ensign, nov. 1993, 89).

2 Nephi 27. Herren skal utføre “et underlig og 
forunderlig verk”
•	 Nephis	siste	sitat	fra	Jesajas	skrifter	( Jesaja 29)	viser	
at mange viktige profetier om evangeliets gjengivelse i 
de siste dager, mangler i Bibelen. En omhyggelig sam-
menligning av Jesaja 29 og det samme kapitlet fra mes-
singplatene (2 Nephi 27), viser at noen av de “meget 
klare og verdifulle” delene som er “tatt ut” (1 Nephi 
13:26–27), er:

 1. Profetien satt i sammenheng med de siste dager (se 
2 Nephi 27:1).

 2. En “bok” som Jesaja profeterte ville komme frem i de 
siste dager (vers 6).

 3. Boken ville være “forseglet” (vers 7–8).
 4. Moronis og Joseph Smiths rolle i frembringelsen av 

Mormons bok (se vers 9–10).
 5. “Tre vitner” som skulle se boken og “vitne om [dens] 

sannhet og om hva den inneholder” (vers 12–13).

Det er ikke vanskelig å forestille seg at djevelen, ved å 
fjerne disse profetiene om den kommende gjenoppret-
telsen, ønsket å “forvrenge Herrens rette veier, forblinde 
menneskenes barns øyne og forherde deres hjerter” 
(1 Nephi 13:27).

2 Nephi 27:1–2. “Drukne av synd”
•	 President	Boyd K.	Packer,	president	for	De	tolv	
apostlers quorum, uttrykte sin bekymring over de store 
problemene i dagens samfunn:

“Jeg vet ikke om noe i Kirkens eller verdens historie 
som kan sammenlignes med dagens forhold. Det 
skjedde ingenting i Sodoma og Gomorra som overgår 
den ugudelighet og fordervelse som omgir oss nå.

Banning, vulgaritet og blasfemi kan høres overalt. Ube-
skrivelig ugudelighet og perversitet var en gang skjult 
på mørke steder. Nå foregår det i åpenhet, og gis til og 
med juridisk beskyttelse.

I Sodoma og Gomorra foregikk disse tingene i et 
avgrenset område. Nå er de spredt ut over hele jorden, 
og de finnes blant oss” (“The One Pure Defense” [en 
aften med President Boyd K. Packer, 6. feb. 2004], 4, 
www .ldsces .org).
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2 Nephi 27:7–11. “Se, boken skal være forseglet”
•	 Eldste Neal A. Maxwell (1926 2004) i De tolv apost-
lers quorum talte om hellig skrift som ennå ikke har 

blitt åpenbart, ikke minst i 
Mormons bok: “Adskillig 
mer hellig skrift vil komme 
til oss, herunder Enoks 
skrifter (se L&p 107:57), 
alle apostelen Johannes’ 
skrifter (se Ether 4:16), 
opptegnelsene til Israels 
tapte stammer (se 2 Nephi 
29:13) og de cirka to tredje-
delene av Mormons boks 

plater som var forseglet: ‘Og dagen kommer da de av 
bokens ord som ble forseglet, skal leses fra hustakene, 
og de skal leses ved Kristi kraft, og alt som har skjedd 
blant menneskenes barn, og alt som vil skje så lenge 
jorden består, skal åpenbares for menneskenes barn’ 
(2 Nephi 27:11). I dag har vi med oss bekvemmelige 
samlede utgaver av Skriftene, men én dag, ettersom vi 
kommer til å få flere Skrifter, vil vi kanskje måtte slepe 
med oss små røde vogner stappfulle med bøker” (A 
Wonderful Flood of Light [1990], 18).

2 Nephi 27:12. “Tre vitner … skal se den”
•	 Eldste	Dallin H.	Oaks	ga	oss	følgende	innblikk	i	de	
tre vitners mektige vitnesbyrd: “De tre menn som ble 
valgt til vitner om Mormons bok, var Oliver Cowdery, 
David Whitmer og Martin Harris. ‘De tre vitners vitnes-
byrd’ som de har skrevet, er tatt med i alle de nesten 
100 millioner eksemplarene av Mormons bok som Kir-
ken har utgitt siden 1830. Disse vitnene bærer høytide-
lig vitnesbyrd om at de ‘har sett platene som inneholder 
denne opptegnelsen’ og ‘graveringene på platene’. De 
bevitner at disse skrifter ‘er blitt oversatt ved Guds gave 
og kraft, for hans røst har fortalt oss det’. De bevitner: 
‘Vi erklærer høytidelig at en Guds engel kom ned fra 
himmelen, at han hadde med seg platene, og at han la 
dem foran oss så vi kunne se og betrakte platene og 
det som var gravert på dem. Og vi vet at det er ved Gud 
Faderens og vår Herre Jesu Kristi nåde at vi så, og vi 
bærer vitnesbyrd om at alt dette er sant’” (i Conference 
Report, april 1999, 45; eller Liahona, juli 1999, 41).
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•	 Se	oversikten	“Vitnene	om	platene	Mormons	bok	ble	
oversatt fra” i tillegget (side 398). Den gir informasjon 
om hvert av de tre og de åtte vitner.

2 Nephi 27:13. “Noen få” andre vil “bære 
vitnesbyrd” om platene
•	 I tillegg til de tre vitner  
om gullplatene, var det åtte 
andre som så platene og 
ble kalt til å bære vitnes-
byrd om dem (se “De åtte 
vitners vitnesbyrd” foran i 
Mormons bok; se også 
oversikten “Vitnene om pla-
tene Mormons bok ble 
oversatt fra”, som gir infor-
masjon om hvert av vit-
nene, i tilegget på side 398).

2 Nephi 27:15–19. “Overlate boken … til  
den lærde”
•	 Herren	befalte	Joseph	Smith	å	be	Martin	Harris	
besøke en lærd mann. Oliver Cowdery sa at under 
Moronis første besøk til Joseph Smith, den 21.–22. sep-
tember 1823, siterte Moroni Jesajas profeti som er sitert 
her i 2 Nephi 27, og sa at Joseph skulle oppfylle den: 
“ ‘Ikke desto mindre,’ sa han, ‘må skriftstedet oppfylles 
før det blir oversatt, som sier at ordene fra en bok som 
var forseglet, skulle fremvises for den lærde. For slik vil 
Gud frata menneskene enhver unnskyldning og vise 
de saktmodige at hans arm ikke er for kort til å frelse’” 
(“Letter IV. To W. W. Phelps”, Messenger and Advocate, 
feb. 1835, 80). Denne profetien ble oppfylt i 1828, da 
Martin Harris besøkte denne “lærde” mannen, Charles 
Anthon (se Joseph Smith–Historie 1:63–65).
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Eldste Neal A. Maxwell i De tolv apostlers quorum satte 
denne enkeltstående hendelsen med professor Anthon 
i sammenheng med den gjengse reaksjon på Mormons 
bok blant denne verdens lærde: “Dette henspiller ikke 
bare på professor Anthon, ettersom flertallspronomenet 
de brukes [2 Nephi 27:20]. Det henspiller på holdningen 
til de fleste av verdens lærde, som i det store og hele 
ikke tar Mormons bok på alvor. Selv når de leser den, 
leser de den egentlig ikke, annet enn med en innstilling 
som utelukker mirakler, herunder det mirakel det var at 
boken kom frem ‘ved Guds gave og kraft’” (“The Book 
of Mormon: A Great Answer to ‘the Great Question’”, i 
Monte S. Nyman og Charles D. Tate jr., red., The Book 
of Mormon: First Nephi, The Doctrinal Foundation 
[1988], 9).

2 Nephi 27:20. “Jeg er i stand til å utføre mitt 
eget verk”
•	 Eldste	Neal A.	Maxwell	talte	om	hvordan	Herren	til	
slutt vil overvinne alle innvendinger mot hans verk: 
“Gud lever i et evig nå, hvor han kontinuerlig har fortid, 
nåtid og fremtid for sitt åsyn (se L&p 130:7). Hans 
guddommelige beslutninger er garanterte, for uansett 
hva han beslutter å gjøre, vil han visselig gjøre det (se 
Abraham 3:17). Han kjenner enden fra begynnelsen av. 
(se Abraham 2:8). Gud er fullt ‘i stand til å utføre [sitt] 
eget verk’ (2 Nephi 27:20) og få gjennomført alt han har 
til hensikt, noe som ikke kan sies om menneskers beste 
planer, siden vi så ofte bruker vår handlefrihet feil.” (i 
Conference Report, april 2003, 72; eller Liahona, mai 
2003, 70).

•	 Ved	et	tidligere	tilfelle	sa	eldste	Maxwell	også	at	Gud	
oppfyller sine hensikter uten å oppheve menneskets 
handlefrihet: “Ettersom kjernen i forsoningen allerede 
er på plass, vet vi at alt annet i Guds plan også til slutt 
skal lykkes. Gud er i sannhet i stand til å utføre sitt 
eget verk! (Se 2 Nephi 27:20–21.) I sin plan for den 
menneskelige familie sørget Gud for lenge siden for 
tilstrekkelige forholdsregler for alle jordelivets feiltrinn. 
Hans hensikter vil alle seire, og uten å oppheve men-
neskets handlefrihet. Dessuten vil alle hans hensikter 
oppfylles i sin tid (se L&p 64:32)” (i Conference Report, 
okt. 1990, 17; eller Lys over Norge, jan. 1991, 14).

2 Nephi 27:21. “I min egen beleilige tid”
•	 Eldste	Neal A.	Maxwell	drøftet	vår	tid	og	Guds	tid:	
“Tro innbefatter også tillit til Guds timeplan, for han 
har sagt: ‘Alle ting må skje i rett tid’ (L&p 64:32). Ironisk 
nok kan enkelte som anerkjenner Gud, ikke være enig i 
hans timeplan, hverken for verden eller for dem selv!” (i 
Conference Report, april 1991, 119; eller Lys over Norge, 
juli 1991, 85).

Ved en annen anledning sa eldste Maxwell: “Tillit til 
Guds timeplan er å kunne si ʻdin timeplan skje, selv 
om vi ikke fullt ut forstår denʼ” (“Glorify Christ” [en 
aften med eldste Neal A. Maxwell, 2. feb. 2001], 7, 
www .ldsces .org).

2 Nephi 27:35. “De som knurret, skal ta imot 
lærdom”
•	 Eldste	Bruce R.	McConkie	(1915–85)	i	De	tolv	
apostlers quorum forklarte hvordan de som knurrer 
mot åpenbarte sannheter, skal motta nye læresetninger: 
“Dette er Mormons boks hensikt. Medlemmer av falske 
kirkesamfunn som feiler i ånden, som tror de har sann-
heten, blir ved hjelp av Mormons bok bragt til evan-
geliets fylde. De som har bygget sin tro på enkeltvers 
og vanskelige skriftsteder, og som har undret seg og 
knurret over tilsynelatende konflikter i Bibelen, kommer 
for å motta den sunne lære. De bekymrer seg ikke 
lenger for forsoningen, frelse ved nåde alene, barnedåp, 
prestedømmet, Åndens gaver, skriftsteder om frafallet, 
en gjengivelse av evangeliet eller Israels innsamling. Alt 
faller på plass på grunn av dette nye vitne om Kristus 
og hans evangelium” (The Millennial Messiah [1982], 
174–75).

Punkter å grunne på
•	 Hva	innebærer	ordene	“etter	at	vi	har	gjort	alt	vi	kan”	

for deg med hensyn til å bli frelst ved nåde? (2 Nephi 
25:23).

•	 Hvordan	har	du	sett	stolthet	og	pengekjærhet	bidra	til	
at andre rundt deg har blitt mindre åndelige?

•	 Nephi	drøftet	viktigheten	av	vitner	i	2 Nephi 27.	
Utpek de forskjellige vitnene han henviser til (se vers 
12–14). Hvordan spiller alle Kirkens medlemmer, her-
iblant du, en rolle som vitne for å bekrefte Guds ord? 
(se vers 14).
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Forslag til oppgaver
•	 Forklar	for	et	familiemedlem	eller	en	betrodd	venn	

læren om nåden, slik den fremsettes av profeten 
Nephi.

•	 Forbered	en	tale	eller	en	leksjon	til	familiens	hjem-
meaften om oppfyllelsen av Jesajas profeti om det 
“underlige og forunderlige verk” (se 2 Nephi 27:26) 
Herren utfører i de siste dager.
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2 Nephi 28 –30

Kapittel 13

Innledning
Noen temaer og læresetninger som først ble presentert 
i 2 Nephi 26, blir behandlet videre i 2 Nephi 28. Nephi 
viste til noen av de falske læresetningene og trosopp-
fatningene som florerer i de siste dager, og så lærte 
han oss hva vi må gjøre for å unngå å bli ført vill. Mens 
du leser 2 Nephi 29, skulle du prøve å legge merke til 
hvordan det forunderlige verk som frembringelsen av 
Mormons bok og gjenopprettelsen er, vil hjelpe oss å 
overvinne feilaktige læresetninger, kirkesamfunn på 
avveie og stolthet i de siste dager. Gjennom hele ditt 
studium skulle du merke deg hva som kjennetegner 
Guds paktsfolk og hvilke velsignelser som blir dem til 
del når de omvender seg og tjener ham i rettferdighet.

Kommentarer
2 Nephi 28:1. “Ånden har drevet meg”
•	 Nephi	følte	seg	“drevet”	av	Ånden	til	å	nedtegne	
sine profetier om de siste dager. Drevet betyr at man 
blir tvunget eller gjør noe av nødvendighet. Det finnes 
andre eksempler på at noen blir drevet av Ånden (se 
1 Nephi 4:10; Alma 14:11; 4 Nephi 1:48; L&p 63:64).

2 Nephi 28:2. Denne bok “skal være av  
stor verdi”
•	 Boken	som	er	nevnt	i	2 Nephi	28:2,	er	Mormons	bok,	
og er den samme bok som den Nephi omtalte i 2 Nephi 
26–27, 29. Nephi sa at boken “skal være av stor verdi” 
for oss på grunn av tilstandene i de siste dager. Presi-
dent Ezra Taft Benson (1899–1994) lærte oss hvordan vi 
kan se Mormons boks store verdi:

“Alle de største forfatterne i Mormons bok vitnet om at 
de skrev for fremtidige generasjoner …

Hvis de så vår tid og valgte ut det som ville være av 
størst verdi for oss, er da ikke det måten vi skulle 
studere Mormons bok på? Vi skulle stadig spørre oss 
selv: ‘Hvorfor inspirerte Herren Mormon (eller Moroni 
eller Alma) til å ta dette med i opptegnelsen? Hva kan 
jeg lære av dette som kan hjelpe meg i denne tid og 
epoke?’ …

… I Mormons bok finner vi leksjoner i hvordan vi skal 
takle forfølgelse og frafall. Vi lærer mye om hvordan vi 
skal utføre misjonærarbeid. Og mer enn noe annet sted 
ser vi i Mormons bok farene ved materialisme og det 

å legge vår elsk på det som hører verden til. Kan noen 
tvile på at denne boken var ment for oss, og at vi i den 
finner stor kraft, trøst og stor beskyttelse?” (i Conference 
Report, okt. 1986, 5–6; eller Lys over Norge, jan. 1987, 3).

2 Nephi 28:6–9.    “Falske, nytteløse og tåpelige 
læresetninger”
•	 Nephi	avslørte	noen	av	de	“falske,	nytteløse	og	tåpe-
lige læresetninger” som Satan forfekter og vil fortsette 
å bruke (2 Nephi 28:9). Hvert av uttrykkene som finnes 
i 2 Nephi 28:6–9   , formidler en åndelig risikabel 
filosofi. Profeter i vår tid har utpekt disse forestillingene 
og uttalt seg mot dem:

“Spis, drikk og vær glad, for i morgen dør vi” (vers 7). 
Eldste Neal A. Maxwell (1926–2004) i De tolv apostlers 
quorum advarte mot en slik holdning:

“Den rituelle fortapthetens filosofi er: ‘spis, drikk og vær 
glad … [og Gud vil] gi oss noen få slag’ (2 Nephi 28:8). 
Dette er en kynisk og grunn forståelse av Gud, av en 
selv og av livet. Gud kan aldri rettferdiggjøre oss i å 
‘begå en liten synd’ (vers 8). Han er universets Gud, 
ikke en ubetydelig dommer som vi kan opponere mot 
og forhandle med!

Naturligvis tilgir Gud! Men han kjenner vårt hjertes 
ønsker. Han vet også hva godt vi kunne ha gjort mens 
vi uteble fra der vi burde ha vært. Men uansett, det som 
andre gjør, er ingen unnskyldning for den disippel som 
det kreves mye av (se Alma 39:4). På den snevre og 
smale sti er det ganske enkelt heller ingen lure snarveier 
(se L&p 82:3)” (i Conference Report, okt. 1988, 40; eller 
Lys over Norge, jan. 1989, 26).
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“Gud … vil rettferdiggjøre deg om du gjør en liten synd” 
(vers 8). Lære og pakter er tydelig: “For jeg, Herren, kan 
ikke se på synd og på noen som helst måte samtykke i 
den – ikke desto mindre skal den som omvender seg og 
følger Herrens bud, bli tilgitt” (L&p 1:31–32).

Eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum kom-
menterte hvor tåpelig det er å tro at det er bedre for oss 
å ha syndet for erfaringens skyld: “Den tanke at man 
er bedre stilt etter å ha syndet og omvendt seg, er en 
djevelsk løgn. Er det noen her som tror det er bedre å få 
førstehåndskunnskap om at et bestemt slag vil brekke et 
bein, eller at en bestemt blanding kjemikalier vil eksplo-
dere og svi av huden vår? Er vi bedre stilt etter å ha blitt 
utsatt for og så helbredet for slike skader? Jeg tror vi alle 
forstår at det er bedre å gi akt på advarslene fra kloke 
personer som vet hvilken virkning de vil ha på krop-
pen” (“Sin and Suffering”, i Brigham Young University 
1989–90 Devotional and Fireside Speeches [1990], 151).

“Lyv litt” (vers 8). President Gordon B. Hinckley 
(1910–2008) formante oss til å motstå fristelsen til å lyve 
litt: ”Slik beskriver Nephi menneskene på sin tid, og 
slik beskriver han også mange i vår tid. Hvor lett er det 
ikke for oss å si: ‘Vi tror at vi må være ærlige, trofaste, 
kyske, kjærlige’ (13. trosartikkel). Men hvor vanskelig 
er det ikke for så mange å motstå fristelsen til å lyve litt, 
jukse litt, stjele litt, bære falskt vitnesbyrd ved å slarve 
om andre? Hev dere over det … Vær sterke i den enkle 
ærlighets styrke” (i Conference Report, okt. 1992, 74; 
eller Lys over Norge, nov. 1992, 48).

“Gud [vil] gi oss noen få slag, og til slutt blir vi frelst i 
Guds rike” (vers 8). President James E. Faust (1920–
2007) i Det første presidentskap uttalte seg mot denne 
feilaktige oppfatningen:

“[Ett bedrag] er det noen feilaktig kaller ‘planlagt 
omvendelse’. Det er ingen slik lære i denne Kirken. Det 
kan lyde snedig og forlokkende, men er i virkeligheten 
en ondartet og feilaktig idé. Den har til hensikt å over-
tale oss til å tro at vi bevisst og med overlegg kan begå 
overtredelser og samtidig tenke at en rask omvendelse 
vil gi oss tilgang til alle evangeliets velsignelser, som for 
eksempel templets velsignelser eller en misjon. Sann 
omvendelse kan være en lang og smertefull prosess. 
Denne tåpelige læren ble forutsett av Nephi:

‘Og det skal også være mange som skal si: Spis, drikk 
og vær glad, men frykt Gud likevel, han vil rettferdig-
gjøre deg om du begår en liten synd … det er ikke noe 
galt i det. Ja, gjør alt dette, for i morgen dør vi, og hvis 
vi skulle være skyldige, vil Gud gi oss noen få slag, og 
til slutt blir vi frelst i Guds rike’ [2 Nephi 28:8].

… Alle våre pakter [må ikke bare] mottas gjennom 
ordinanser, men for å være evige må de også bli beseg-
let av Forjettelsens hellige ånd. Dette guddommelige 
godkjennelsesstempel blir bare satt på våre ordinanser 
og pakter dersom vi er trofaste. Den feilaktige idé om 
såkalt planlagt omvendelse inneholder et element 
av bedrageri, men Forjettelsens hellige ånd kan ikke 
bedras” (i Conference Report, okt. 2000, 61; eller Lia-
hona, jan. 2001, 54).

2 Nephi 28:14
Hvilke utfordringer møter Kristi  trofaste 

tilhengere? Hvordan kan vi unngå å 
falle for denne utfordringen?

2 Nephi 28:19–22. Djevelens metoder
•	 Da	Nephi	tidligere	påviste	falske	læresetninger	som	
fremmes av Satan, identifiserte han samtidig noen av 
metodene som fremmer “djevelens rike” (2 Nephi 28:19). 
Profeter og apostler i vår egen tid har fortsatt å påvise 
Satans metoder. Biskop Richard C. Edgley i Det preside-
rende biskopsråd advarte oss mot djevelens angrep:

“Vi har … fått svært konkrete advarsler mot Satans 
makt, innflytelse og besluttsomhet. Nephi profeterte for 
over 2500 år siden om de prøvelser og den forvirring 
dere ville oppleve. Dere kjenner skriftstedet. Det står i 
2 Nephi kapittel 28: [2 Nephi 28:20–21]

Jeg tror dette skriftstedet er sant. Jeg tror tiden er her. 
Og jeg tror dere er målet. I det store og hele har Satan 
gjort store fremskritt når det gjelder å etablere og selge 
sine verdinormer, som bygger på menneskets sønn, 
ikke Guds Sønn: ‘Spis, drikk og vær glad, for i morgen 
dør vi’ (2 Nephi 28:7) og ‘det er ikke noe helvete’ 
(2 Nephi 28:22). Hans verdinormer bygger på egoisme, 
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nytelsessyke og øyeblikkelig tilfredsstillelse. Derfor 
ser vi stadig at personer på deres alder tar katastrofale 
avgjørelser. Vi ser kulturer som er hjemsøkt av narko-
tika, sex, alkohol, pornografi, latskap og mange andre 
åndelig ødeleggende vaner. Men dette behøver ikke 
være dere.

President Gordon B. Hinckley har advart oss og gitt oss 
en innstendig oppfordring: ‘Jeg vil si i så sterke ordelag 
jeg kan: Hold dere unna umoral. Dere vet hva som er 
riktig og galt. Dere kan ikke bruke uvitenhet som en 
unnskyldning for uakseptabel adferd …

Jeg bønnfaller dere, mine kjære unge venner, om å 
unngå slik oppførsel. Det vil ikke være lett. Det krever 
selvdisiplin … Dere trenger den styrke som bønn gir’ 
(“Til menn i prestedømmet”, Liahona, nov. 2002, 56)” 
(“Becoming You” [Kirkens skoleverks temakveld for 
Unge voksne, 3. nov. 2002], 4, www .ldsces .org).

“De oppegges til vrede” (2 Nephi 28:19). Eldste Marvin J. 
Ashton (1915–94) i De tolv apostlers quorum forklarte 
hvilken fare som er forbundet med å følge Satans fristel-
ser til å utnytte hverandre:

“Det skulle ikke være noen overraskelse at en av Satans 
metoder i de siste dager er å vekke hat blant menne-
skenes barn. Han elsker å se oss kritisere hverandre, 
gjøre narr av eller dra fordel av vår nestes velkjente lyter 
og generelt hakke på hverandre. Mormons bok sier 
tydelig hvor alt sinne, all ondskap, grådighet og alt hat 
kommer fra.

… Av det vi stadig ser i nyhetsmedia, viser det seg at 
Satan gjør en ganske god jobb. Under dekke av å rap-
portere nyheter blir vi beleiret av noen ganger malende 
fremstillinger – altfor ofte i livaktige former – for 
grådighet, utpressing, voldelige seksualforbrytelser og 
fornærmelser mellom motparter i forretningslivet, sport 
eller politikk” (i Conference Report, april 1992, 24–25; 
eller Lys over Norge, juli 1992, 18).

“Berolige og lulle dem inn i en verdslig trygghet” 
(2 Nephi 28:21). Biskop Richard C. Edgley kommenterte 
det kjødelige begjær som er så utbredt i dagens sam-
funn: “Nephi sier [Satan] overtaler ved å berolige, lokke, 
og ved å ‘lulle oss inn’ og si at ‘alt er vel’ (2 Nephi 
28:21–22). Andre ting Satan gjerne vil ha oss til å legge 

i posene våre, er umoral i alle varianter, inkludert 
pornografi, upassende språk, påkledning og oppførsel. 
Men slike ugudelige gjerninger fører til sorg, at man 
mister sin åndelighet, sin selvrespekt og at man mister 
muligheten til å reise på misjon eller gifte seg i templet, 
ja, det kan til og med resultere i uønsket graviditet. 
Satan vil også gjøre oss til slaver ved å få oss til å legge 
narkotika, alkohol, tobakk og andre vanedannende stof-
fer i posene våre” (i Conference Report, okt. 2000, 57; 
eller Liahona, jan. 2001, 52).

“[Det er ikke] noe helvete, og … jeg er ingen djevel, for 
det er ingen” (2 Nephi 28:22). En av de største løgner 
som har fått bestå, er at det ikke finnes noen djevel. 
President Marion G. Romney (1897–1988) i Det første 
presidentskap bekreftet med følgende vitnesbyrd at 
Satan finnes :

“En naturlig følge av det fordervelige bedrag at Gud 
er død, er den like fordervelige lære at det ikke finnes 
noen djevel. Satan selv er opphav til begge disse 
løgnene. Å tro på dem innebærer å overgi seg til ham. 
En slik overgivelse har alltid ledet, leder nå, og vil alltid 
lede mennesker til fortapelse.

Siste-dagers-hellige vet at det finnes en Gud. Like sik-
kert vet de at Satan lever, at han er en mektig åndeper-
son, Guds, menneskers og rettferdighetens erkefiende.

Den sannhet at både Gud og djevelen finnes er fastslått 
en gang for alle i Skriftene og ved menneskers erfaring” 
(i Conference Report, april 1971, 22; eller Ensign, juni 
1971, 35).

2 Nephi 28:28–30. “Ve den som sier: …Vi trenger 
ikke mer av Guds ord, for vi har nok!”
•	 Nephi	sa	at	når	Mormons	bok	skulle	komme	frem	for	
å gjendrive de læresetninger og filosofier som er nevnt 
i 2 Nephi 28, ville mange bli “vrede på grunn av Guds 
sannhet” og si: “Vi trenger ikke mer av Guds ord, for vi 
har nok!” (vers 28–29). Å påstå noe slikt er det samme 
som å si at himmelen er lukket, at det ikke er behov for 
levende profeter og å fornekte Den hellige ånds kraft. 
Nephi advarte dem som har en slik holdning: “De … 
skal fratas det de har” (vers 30).

2 Nephi 28–30
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Profeten Joseph Smith (1805–44) forklarte Bibelens 
svakheter: “Menneskene er gitt mye undervisning siden 
begynnelsen som vi ikke nå er i besittelse av … Noen 
av våre venner … hevder frimodig at alt som Gud noen-
sinne har talt til menneskene siden verdens begynnelse, 
finnes i Bibelen … Er det opp til et folk som aldri har 
hatt tro nok til å nedkalle en eneste tøddel av åpenbar-
ing fra himmelen, og som står i gjeld for alt de nå har til 
et annet folk som levde for hundrevis og tusenvis av år 
siden, er det opp til dem å si hvor mye Gud har talt og 
hvor mye han ikke har talt? … Det står ingen steder i 
denne bok som kommer fra Guds munn, at han ikke, 
etter å ha gitt det som finnes der, ville tale igjen” (His-
tory of the Church, 2:18).

•	 Å	si	at	Herren	ikke	kan	tale	i	dag	slik	han	gjorde	tidli-
gere, er det samme som å legge begrensninger på Gud. 
President James E. Faust forklarte behovet for nyere 
åpenbaring: “Elsker Gud oss mindre enn dem som ble 
ledet av profeter i gammel tid? Har vi mindre behov for 
hans veiledning og undervisning? Sunn fornuft forteller 
oss at det ikke kan være slik. Bryr han seg ikke? Har 
han mistet stemmen? Har han tatt ferie for resten av 
evigheten? Sover han? Hvert av disse hentydningenes 
urimelighet er selvinnlysende” (i Conference Report, 
april 1980, 16; eller Ensign, mai 1980, 13).
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2 Nephi 29:2. Mormons bok “skal hvisle frem”
•	 President	Ezra	Taft	Benson	understreket	behovet	for	
at Kirkens medlemmer aktivt må forkynne gjenoppret-
telsens sannheter. Når vi gjør dette, blir vi de “hvislere” 
som omtales i 2 Nephi 29:2–3:

“Vår hovedoppgave er å forkynne evangeliet og gjøre 
det effektivt. Vi behøver ikke imøtegå enhver innvend-
ing. Ethvert menneske må selv til sist ta stilling til disse 
tingene, og stå for sin egen avgjørelse …

Mormons bok skulle brukes som ‘et banner for mitt 
folk, som er av Israels hus’, sier Herren, og dens ord 
‘skal hvisle frem til jordens ender’.(2 Ne 29:2.) Vi med-
lemmer av Kirken, og spesielt misjonærene, må være de 
som ‘hvisler’, eller forteller og vitner, om Mormons bok 
til jordens ender.

Mormons bok er det store banner vi skal bruke … 
Mormons bok er det redskap som hjelper oss å finne 
den gylne kontakt. Den inneholder ikke ting som er ‘til 
behag for verden’ (1 Nephi 6:5) … Den er en stor sikt” 
(i Conference Report, april 1975, 95–96; eller Ensign, 
mai 1975, 65).

•	 President	Gordon B.	Hinckley	ga	følgende	eksempel	
på hvordan Mormons bok hadde forandret et liv for 
godt:

“[Mormons bok] har påvirket mange millioner mennes-
ker til det gode når de oppriktig har lest og fordypet seg 
i dens språk. La meg fortelle dere om en av disse som 
jeg nylig traff i Europa.

Han var en vellykket forretningsmann. På en av sine 
reiser traff han to av våre misjonærer. De forsøkte å få 
en avtale med ham for å undervise ham. Han avviste 
dem, men til slutt fikk de en avtale. Ganske ukritisk 
godtok han det de hadde å fortelle. Intellektuelt sett ble 
han overbevist om at de fortalte sannheten, men hans 
hjerte ble ikke påvirket.

Han bestemte seg for å lese Mormons bok. Han fortalte 
at han hadde vært en verdslig mann som aldri hadde 
felt en tåre. Men da han leste boken, strømmet tårene 
fritt. Denne boken gjorde noe med ham. Han leste 
den en gang til, og fikk de samme følelsene. Det som 
før hadde vært en intellektuell omvendelse, ble nå en 
hjertets omvendelse.

Kapittel 13
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Hans livsstil og hans syn på livet ble forandret. Han 
gikk fullt og helt inn for Herrens verk. I dag har han et 
høyt og hellig kall i den sak han har blitt så glad i” (i 
Conference Report, okt. 1990, 70; eller Lys over Norge, 
jan. 1991, 53).

•	 Se	oversikten	“Judas	stav	og	Josefs	stav”	i	tillegget	
(side 401).

2 Nephi 29:3. Andre skrifters fremkomst
•	 Satan	forsøker	å	bringe	Mormons	bok	i	vanry	ved	å	
få folk til å forkaste den på grunnlag av at all sannhet 
finnes i Bibelen alene. Eldste Bruce R. McConkie (1915–
85) i De tolv apostlers quorum sa følgende om dem 
som forkaster Mormons bok: “Så underlig som det enn 
måtte lyde for vår tids fiender av sannheten, er nettopp 
deres motstand mot å motta mer av Herrens ord ved 
hjelp av Mormons bok, et av tidenes tegn. Deres mot-
stand, oppsummert i det hyklerske refreng: ‘En bibel, 
en bibel! Vi har en bibel, og det kan ikke være noe mer 
enn en bibel’, frembringer denne alvorlige irettesettelse 
fra Herren: ‘Du dåre som sier: En bibel, vi har en bibel, 
og vi trenger ingen annen bibel … Hvorfor knurrer 
dere fordi dere skal motta mer av mitt ord?’ (2 Ne 29.)” 
(Mormon Doctrine, 2. utg. [1966], 719).

2 Nephi 29:6–9
Hva lærer vi om vår  himmelske 

Fader og hans hensikter?

2 Nephi 29:7–14. To nasjoners vitnesbyrd
•	 President	Joseph	Fielding	Smith	(1876–1972)	sa	
hvilke to nasjoner det henvises til i 2 Nephi 29:7–8:

“Dette ble uttalt som profeti til hedningefolkene i vår 
tid. Vi skulle heller ikke glemme at den lov som ble 
gitt til Israel, gikk ut på at ‘to menneskers vitnesbyrd 
er sant’, dersom de er hederlige vitner. Her gjør Herren 
denne loven gjeldende også for to nasjoner. Og hvorfor 
skulle det ikke være slik?

Hvis Herrens ord står fast ved to utvalgte vitner, da kan 
vi like godt lete etter to utvalgte nasjoner som skal stå 
som vitner om Jesus Kristus. Den ene av disse nasjonene  
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var Israel i Palestina, den 
andre var Israel i Amerika, 
Juda som taler fra den 
gamle verden, og Josef fra 
den nye. I dag har disse to 
vitnesbyrd om Gud og 
hans sannhet smeltet sam-
men” (Frelsende læreset-
ninger, red. Bruce R. 
McConkie, 3 bind 
[1954–56], 1:241).

2 Nephi 29:12–13. Andre opptegnelser skal også 
komme frem
•	 Eldste	Neal A.	Maxwell	vitnet	om	at	andre	opptegnel-
ser som ennå ikke har kommet frem, også vil vitne om 
Jesus Kristus: “Tapte bøker er blant de skatter som ennå 
skal komme frem. Over 20 av disse nevnes i vår nåvæ-
rende hellige skrift. Kanskje den mest oppsiktsvekkende 
og omfangsrike av dem vil bli opptegnelsen om Israels 
tapte stammer (se 2 Nephi 29:13). Vi ville ikke engang 
ha kjent til dette fremtidige tredje vitne om Kristus hvis 
det ikke hadde vært for den verdifulle Mormons bok, 
det annet vitne om Kristus! Dette tredje sett med hellige 
opptegnelser vil således fullende en triade av sannhet. 
Da vil det skje slik den fullkomne hyrde har sagt: ‘Mitt 
ord skal også samles til ett’ (vers 14). Det vil være ‘én 
hjord og én hyrde’ (1 Nephi 22:25) i en sammenføyning 
av alle kristne evangelieutdelinger i menneskehetens 
historie (se L&p 128:18)” (i Conference Report, okt. 
1986, 70; eller Lys over Norge, jan. 1987, 47).

•	 Sammenføyningen	av	hellige	opptegnelser	er	et	
viktig tema i Mormons bok. Dette prinsippet forklares i 
2 Nephi 29:12–13. Senere eksempler i Mormons bok er 
blant andre kong Limhi og Ammon som vender tilbake 
med jaredittenes opptegnelse (se Mosiah 22:14; 28:12), 
kong Limhi og Ammon som vender tilbake med sine 
egne opptegnelser (se Mosiah 7:1–2, 17–33; 8:1, 3–4) og 
Almas koloni som vender tilbake med sine opptegnelser 
(se Mosiah 25:1–6).

2 Nephi 30:7–8. “Jødene … skal begynne å tro på 
Kristus”
•	 Eldste	Bruce R.	McConkie	redegjorde	for	jødenes	
profeterte omvendelse etter Jesu Kristi annet komme:

2 Nephi 28–30
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“ ‘Og det skal skje at jødene som er adspredt, også skal 
begynne å tro på Kristus, og de skal begynne å samles 
inn i landet.’ (2 Ne 30:7.) Mye av den gamle jødiske 
bitterhet mot Kristus har opphørt; mange godtar ham nå 
som en stor rabbi, om enn ikke som Guds Sønn. Noen 
få har godtatt ham i den fullstendige betydning, idet 
de har kommet inn i den sanne kirke sammen med de 
innsamlede rester av Efraim og hans folk.

Men jødenes store omvendelse, det at de som et folk 
vender tilbake til sannheten, er bestemt å skulle finne 
sted etter deres Messias’ 
annet komme. De som er i 
stand til å utholde den dag, 
i sin ytterste nød og sorg, 
skal spørre: ‘Hva er disse 
sår i dine hender og i dine 
føtter? Da skal de vite at jeg 
er Herren, for jeg vil si til 
dem: Disse sår er sår jeg 
fikk i mine venners hus. Jeg 
er han som ble løftet opp. Jeg er Jesus som ble korsfes-
tet. Jeg er Guds Sønn.’ (L & p 45:51–52; Sakarja 12:8–14; 
13:6.)” (Mormon Doctrine, 722–23).
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2 Nephi 30:11–18
Kan du nevne noen av forhol-

dene i tusenårsriket?

Punkter å grunne på
•	 Etter	å	ha	lest	2 Nephi	28,	hvilke	av	Satans	falske	

læresetninger er du nå mer oppmerksom på?

•	 Hvordan	har	mer	hellig	skrift	økt	din	kunnskap	om	
det gjengitte evangeliums læresetninger?

•	 På	hvilke	måter	vitner	Mormons	bok	om	at	Herren	er	
hele jordens Gud?

Forslag til oppgaver
•	 Nevn	så	mange	falske	læresetninger	og	trosopp-

fatninger du kan, slik det er forklart i 2 Nephi 
28:2–14.    Imøtegå falske læresetninger ved å sette 
opp sanne læresetninger ved siden av dem. Finn en 
skriftstedshenvisning som bekrefter hver av de sanne 
læresetningene.

•	 Forklar	på	en	familiens	hjemmeaften	hva	som	er	galt	
med å akseptere Bibelen som Guds ord, men for-
kaste Mormons bok.

Kapittel 13
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2 Nephi 31–33

Kapittel 14

Innledning
Nephis siste skrivelser omfatter det han definerte som 
“Kristi lære” (2 Nephi 31:2, 21; 32:6). Eldste Jeffrey R. 
Holland i De tolv apostlers quorum forklarte:

“I Mormons bok er ‘Kristi lære’ enkel og likefrem. Den 
fokuserer utelukkende på evangeliets første prinsipper, 
herunder en oppfordring til å holde ut, fortsette og stå 
på. Det er i dens klarhet og enkelhet at ‘Kristi lære’ har 
sin tyngde …

… Kristi lære er ikke komplisert. Den er gjennomgri-
pende, vakker og målbevisst, tydelig og fullstendig” 
(Christ and the New Covenant [1997], 49–50, 56).

Prøv å innrette ditt liv etter de enkle, men dyptgripende 
aspektene av Kristi lære som vil gi deg Den hellige ånds 
veiledning og evig glede og lykke.

Kommentarer
2 Nephi 31:2. “Kristi lære”
•	 Eldste	Jeffrey R.	Holland	forklarte	betydningen	av	
uttrykket “Kristi lære” slik det er brukt i 2. Nephi 31: 
“Selv om et uttrykk som ‘Kristi lære’ med rette kan 
brukes om alt som Mesteren forkynte, kan det imidlertid 
være enda riktigere å omtale de storartet vide og vakre 
uttrykkene som finnes spredt gjennom hele Mormons 
bok, Det nye testamente og nyere hellig skrift, som 
‘Kristi læresetninger ’.Legg merke til at Nephi tydelig 
brukte entallsformen av uttrykket. I Nephis avsluttende 
vitnesbyrd og senere i Frelserens egen uttalelse til 
nephittene da han viste seg for dem, er vekten lagt på 
en presis, fokusert og entydig formidling av Kristi lære, 
og helt konkret det profeten Joseph Smith kalte ‘evan-
geliets første prinsipper og ordinanser’” (Christ and the 
New Covenant, 49).

2 Nephi 31:4–10. “Han har vist dem eksemplet”
•	 Mens	alle	mennesker	må	bli	døpt	til	syndenes	
forlatelse, ble Frelseren, som var hellig og uten synd, 
døpt som et eksempel på ydmykhet og lydighet. Eldste 
Robert D. Hales i De tolv apostlers quorum forklarte at 
Jesus Kristus, ved å bli døpt, viste alle et eksempel til 
etterfølgelse:

“Det å komme inn i Guds rike er så viktig at Jesus ble 
døpt for å vise oss ‘hvor snever stien er og hvor trang 

den port er som [vi] skal gå inn igjennom’ (2 Nephi 
31:9) …

Jesus ble født av en jordisk mor og ble døpt for å opp-
fylle sin Faders befaling om at Guds sønner og døtre 
skulle døpes. Han viste oss 
alle et eksempel når det 
gjelder å ydmyke oss for 
vår himmelske Fader. Vi er 
alle velkommen til å gå ned 
i dåpens vann. Han ble 
døpt for å vitne for sin 
Fader at han ville være 
lydig i å holde hans bud. 
Han ble døpt for å vise oss 
at vi skulle motta Den hel-
lige ånds gave (se 2 Nephi 31:4–9).

Når vi følger Jesu eksempel, viser også vi at vi vil 
omvende oss og være lydige når det gjelder å holde 
vår himmelske Faders bud. Vi ydmyker oss med et 
sønderknust hjerte og en angrende ånd når vi erkjenner 
vår synd og søker tilgivelse for våre overtredelser (se 
3 Nephi 9:20). Vi inngår pakt om at vi er villige til å påta 
oss Jesu Kristi navn og alltid minnes ham” (i Conference 
Report, okt. 2000, 5; eller Liahona, jan. 2001, 6).

2 Nephi 31:6–10
Hva må vi gjøre for å oppfylle Frelse-

rens befaling om å følge ham?

2 Nephi 31:13. “Av hele deres hjerte, ikke viser 
falskhet og hykleri”
•	 “Av	hele	deres	hjerte”	antyder	fullstendig	hengiven-
het til Jesus Kristus, med rene og oppriktige motiver, 
fremfor bare å late som om vi følger Herren. President 
Marion G. Romney (1897–1988) i Det første president-
skap sa følgende om den slags hykleri: “Det finnes dem 
som forsøker å tjene Herren uten å fornærme djevelen” 
(“The Price of Peace”, Ensign, okt. 1983, 6).

•	 Eldste	Joseph B.	Wirthlin	(1917–2008)	i	De	tolv	apost-
lers quorum understreket viktigheten av å følge Herren 
oppriktig:
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“Etterlever vi virkelig evangeliet, eller tilkjennegir 
vi bare en tilsynelatende rettferdighet så de som er 
rundt oss, antar at vi er trofaste når vårt hjerte og våre 
usynlige handlinger egentlig ikke er tro mot Herrens 
læresetninger?

Har vi ‘et skinn av gudsfrykt’, men ‘fornekter Guds 
kraft’? [ Joseph Smith–Historie 1:19].

Er vi virkelig rettskafne, eller later vi som vi er lydige 
bare når vi tror andre ser oss?

Herren har gjort det klart at han ikke vil la seg lure av 
det utvendige, og han har advart oss mot å være falske 
mot ham eller andre. Han har bedt oss være forsiktige 
overfor dem som går med en falsk fasade, som gir seg 
ut for å være gode, men skjuler en mørkere virkelighet. 
Vi vet at Herren ‘ser på hjertet’ og ikke på ‘det ytre’ 
[1 Samuel 16:7]” (i Conference Report, april 1997, 17–18; 
eller Lys over Norge, juli 1997, 14).

2 Nephi 31:13–14, 17. “Dåpen med ild”
•	 Jesus	Kristus	sa	at	alle	mennesker	må	bli	døpt	av	
vann og ånd (se Johannes 3:5). Dåp med vann må etter-
følges av Åndens dåp, som noen ganger kalles dåpen 
med ild. President Marion G. Romney sa: “Å motta 
Den hellige ånds gave er viktigere enn det er mulig å 
uttrykke. Dette er dåpen med ild som Johannes omtaler. 
(Se Lukas 3:16.) Det er den åndelige fødsel som Jesus 
talte til Nikodemus om [ Johannes 3:5]” (i Conference 
Report, april 1974, 134; eller Ensign, mai 1974, 92).

•	 Eldste	David A.	Bednar	i	De	tolv	apostlers	quorum	
forklarte at selv om vi har blitt bekreftet, er det ikke det 
samme som at vi har mottatt Åndens dåp:

“Etter dåpen fikk vi alle 
hender lagt på vårt hode av 
menn med prestedøms-
myndighet og ble bekreftet 
som medlem av Jesu Kristi 
Kirke av Siste Dagers Hel-
lige, og Den hellige ånd ble 
meddelt oss (se L&p 49:14). 
Uttalelsen ‘motta Den hel-
lige ånd’ i vår bekreftelse 
var et direktiv om å søke 
etter Åndens dåp.

Profeten Joseph Smith sa: ‘Dere kan like gjerne døpe 
en sandsekk som et menneske hvis det ikke gjøres med 
henblikk på syndsforlatelse og for å motta Den hellige 
ånd. Dåp i vann er bare en halv dåp og er til ingen 
nytte uten den annen halvpart, eller med andre ord 
Den hellige ånds dåp’ (History of the Church, 5:499). Vi 
ble døpt ved nedsenkning i vann til forlatelse for våre 
synder. Vi må også bli fullstendig døpt ved Herrens ånd, 
‘og så kommer en forlatelse for deres synder ved ild og 
ved Den Hellige Ånd’ (2 Nephi 31:17)” (i Conference 
Report, april 2006, 29; eller Liahona, mai 2006, 29).

•	 Eldste	Lynn A.	Mickelsen	i	De	sytti	forklarte	at	dåpen	
med ild renser oss for synd gjennom Frelserens forson-
ing: “Gjennom Frelserens forsoning, der han ga seg selv 
som løsepenge for våre synder, bemyndiger han Den 
hellige ånd til å rense oss i en dåp med ild. Ved at Den 
hellige ånd dveler i oss, brenner hans lutrende nærvær 
bort syndens urenhet. Så snart vi har forpliktet oss, 
begynner renseprosessen” (i Conference Report, okt. 
2003, 11; eller Liahona, nov. 2003, 10).

2 Nephi 31:15–16. Faderens røst
•	 Ved	en	av	de	sjeldne	anledninger	hvor	Faderens	
røst ble hørt, vitnet han og sa: “Ja, min Elskedes ord er 
sanne og pålitelige. Den som holder ut til enden, skal 
bli frelst” (2 Nephi 31:15). Han sa senere at de som 
holder ut til enden, “skal få evig liv” (vers 20). Disse 
hellige ord som Nephi hørte fra Faderen, illustrerer at et 
av evangeliets viktigste løfter er at de som holder ut “til 
enden, [skal få] evig liv” (3 Nephi 15:9).

2 Nephi 31:15–16. Hold ut til enden
•	 Uttrykket	“holde	ut	til	enden”	brukes	ofte	for	å	minne	
oss om behovet for tålmodig å utholde lidelser gjennom 
hele livet. Eldste Joseph B. Wirthlin forklarte at det å 
holde ut til enden også innebærer å fortsette i trofasthet 
mot Kristus resten av vårt liv:

“Å holde ut til enden er læren om å fortsette på veien 
som fører til evig liv, etter at vi har kommet inn på den 
veien gjennom tro, omvendelse, dåp og ved å motta 
Den hellige ånd. Å holde ut til enden krever hele vårt 
hjerte – eller som profeten Amaleki i Mormons bok sier, 
vi må komme ‘til ham, ofre hele [vår] sjel som et offer til 
ham og vedbli i faste og bønn og holde ut til enden, og 
så sant Herren lever, vil [vi] bli frelst’. [Omni 1:26].
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Å holde ut til enden betyr at vi har grunnfestet vårt liv i 
evangeliets jord og holder fast ved Kirkens lære, ydmykt 
tjener våre medmennesker, lever Kristus-lignende liv og 
holder våre pakter. De som holder ut, er avbalanserte, 
konsekvente, ydmyke, forbedrer seg stadig og er uten 
svik. Deres vitnesbyrd er ikke basert på verdslige 
begrunnelser – de er basert på sannhet, kunnskap, 
erfaring og Ånden” (i Conference Report, okt. 2004, 107; 
eller Liahona, nov. 2004, 101).

2 Nephi 31:17–20. Dåpen er porten
•	 President Boyd K. Packer, president for De tolv 
apostlers quorum, sa at dåpen ikke bare er veien inn til 
Kirken. Dåpen er også den 
nødvendige vei for å oppnå 
evig liv: “Da Herren var på 
jorden, gjorde han det klart 
at det var én vei, og bare 
én vei, som kunne føre 
mennesker til frelse. ‘Jeg er 
veien og sannheten og 
livet. Ingen kommer til 
Faderen uten ved meg.’ 
( Johannes 14:6.) For å gå 
på denne vei, synes føl-
gende to ting å stå fast. For det første, i hans navn hviler 
myndigheten til å sikre menneskenes frelse. ‘For det fin-
nes ikke noe annet navn under himmelen … som vi 
kan bli frelst ved.’ (Apostlenes gjerninger 4:12.) Og for 
det andre står en nødvendig ordinans – dåpen – som en 
port som enhver sjel må gå gjennom for å kunne oppnå 
evig liv” (i Conference Report, okt. 1975, 145; eller 
Ensign, nov. 1975, 97).

2 Nephi 31:19–20. Strev fremover
•	 Eldste	David A.	Bednar	forklarte	at	det	å	komme	
til Kristus fordrer at vi hele livet strever fremover i 
konsekvent lydighet: “Å komme til Kristus er ikke en 
enkeltstående hendelse som begynner og slutter på et 
bestemt tidspunkt. Det er snarere en prosess som pågår 
og utvikles hele livet. Som et første skritt i prosessen 
må vi nødvendigvis tilegne oss kunnskap og lære om 
Jesus og hans liv, lære og virksomhet. Men for virkelig 
å komme til ham kreves det at vi alltid er lydige og 
gjør vårt ytterste for å bli som Jesus i tanker, motiver, 
i omgang med andre og i gjerninger. Mens vi ‘strever 

fremover’ (2 Ne 31:20) på veien som disipler, kan vi 
holde oss nær til Frelseren og forvente at han vil holde 
seg nær til oss. Vi kan søke ham flittig i håp om at vi 
skal finne ham. Vi kan be i tillit til at vi skal motta, og 
vi kan banke på og vente at døren skal lukkes opp for 
oss (se L&p 88:63)” (“Fordi vi har dem for våre øyne”, 
Liahona, april 2006, 16).

2 Nephi 31:20; 32:3.    Nyt Kristi ord
•	 Uttrykket	“nyte	Kristi	ord”	(2 Nephi	31:20)	sammen-
ligner vår villighet til å motta Kristi ord med å spise et 
luksuriøst måltid. Eldste Russell M. Nelson i De tolv 
apostlers quorum forklarte at vi nyter Kristi ord når vi 
ønsker å motta dem og adlyder dem: “Å nyte er noe 
mer enn å ta en smakebit. Å nyte betyr å smake på det. 
Vi smaker på Skriftene ved å studere dem i en ånd av 
frydefull oppdagelse og trofast lydighet. Når vi nyter 
Kristi ord, blir de skrevet ‘på hjertets kjødtavler’ [2 Korin-
terbrev 3:3]. De blir en integrert del av vår natur” (i 
Conference Report, okt. 2000, 19; eller Liahona, jan. 
2001, 19).

Hvor kan vi finne “Kristi ord” for å nyte det? President 
Ezra Taft Benson (1899–1994) forklarte: “Slik Mormons 
bok uttrykker det, må vi ‘tro på Kristus og ikke fornekte 
ham.’ (2 Nephi 25:28.) … Vi må komme ‘til Kristus og 
bli fullkommengjort i ham’. (Moroni 10:32.) … Vi må 
nyte Kristi ord (se 2 Nephi 31:20) slik vi mottar det gjen-
nom hans Skrifter, hans salvede og hans hellige Ånd” (A 
Witness and a Warning [1988], 51).

•	 Eldste	Robert D.	Hales	forklarte	at	hvis	vi	skal	nyte	
Kristi ord, må vi absorbere og oppta hans læresetninger, 
akkurat slik vi absorberer og opptar et måltid: “Hvis du 
og jeg skal nyte Kristi ord, må vi studere Skriftene og 
absorbere hans ord ved å meditere over dem og gjøre 
dem til en del av alle våre 
tanker og handlinger” (i 
Conference Report, okt. 
1998, 16; eller Liahona, jan. 
1999, 16).

•	 I	den	senere	tid	har	eld-
ste Hales omtalt det å nyte 
Skriftene som middelet til å 
høre Herrens røst i vårt liv:

2 Nephi 31–33
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“Hvis vi ikke har Guds ord  
eller ikke holder fast ved og gir akt på Guds ord, vil vi 
slå inn på ukjente stier og gå tapt som enkeltpersoner, 
som familier og som nasjoner.

Som med røster fra støvet roper Herrens profeter til oss 
på jorden i dag – grip fatt i Skriftene! Hold fast i dem, 
vandre ved dem, etterlev dem og nyt dem. Ikke bare 
ta en smakebit av dem nå og da. De er ‘Guds kraft til 
frelse’ [L&p 68:4] som fører oss tilbake til vår Frelser, 
Jesus Kristus.

Hvis Frelseren var blant oss i kjødet i dag, ville han 
undervise oss fra Skriftene slik han gjorde da han 
vandret på jorden … Nå lyder hans ord: ‘Dere gransker 
Skriftene, fordi … disse er det som vitner om meg’ 
[ Johannes 5:39] – et vitnesbyrd båret av Den hellige 
ånd, for ‘ved Den Hellige ånds kraft kan dere vite sann-
heten i alle ting’ [Moroni 10:5] …

For en strålende velsignelse! For når vi ønsker å tale 
til Gud, ber vi. Og når vi ønsker at han skal tale til oss, 
gransker vi Skriftene. For hans ord blir uttalt gjennom 
hans profeter. Så vil han undervise oss mens vi lytter 
til Den hellige ånd tilskyndelser” (i Conference Report, 
okt. 2006, 26–27; eller Liahona, nov. 2006, 26–27).

2 Nephi 32:2–3.    “Tale med englers tunge”
•	 Når	vi	har	mottatt	Den	hellige	ånd	og	blitt	døpt	med	
ild, inspirerer Den hellige ånd oss med evne og ordfor-
råd til å “tale med englers tunge” så vi kan “prise Israels 
Hellige” (2 Nephi 31:13). Å tale med englers tunge 
innebærer ikke nødvendigvis å tale på et annet språk.

President Boyd K. Packer forklarte at vi taler med eng-
lers tunge når vi taler under innflytelse av Den hellige 
ånd: “Nephi forklarte at engler taler ved Den hellige 
ånds kraft, og du kan tale med englers tunge, som gan-
ske enkelt betyr at du kan tale med Den hellige ånds 
kraft. Det vil være lavt. Det vil være usynlig. Det vil ikke 
komme noen due. Det vil ikke vise seg tunger av ild. 
Men kraften vil være der” (“Den hellige ånds gave: Hva 
ethvert medlem skulle vite”, Liahona, aug. 2006, 21).

2 Nephi 32:3–5. “Alt dere skal gjøre”
•	 Mormons	bok	lover	at	“Kristi	ord	vil	fortelle	dere	alt	
dere skal gjøre” (2 Nephi 32:3). Eldste W. Rolfe Kerr i 
De sytti forklarte at Kristi ord kan veilede oss akkurat 
slik Liahona veiledet Lehis familie gjennom villmarken: 
“Så vi ser, brødre og søstre, at Kristi ord kan være en 
Liahona for hver av oss og vise oss veien. La oss ikke 
være dovne fordi veien er lett. La oss i tro ta til oss 
Kristi ord slik de er nedskrevet i hellig skrift og som de 
tales av levende profeter, seere og åpenbarere. La oss 
med tro og flid nyte Kristi ord, for Kristi ord vil være 
vår åndelige Liahona som viser oss alt vi skulle gjøre” 
(i Conference Report, april 2004, 38; eller Liahona, mai 
2004, 37).

•	 President	Henry B.	Eyring	i	Det	første	presidentskap	
bekreftet viktigheten og fordelene av å ha Den hellige 
ånds nærvær gjennom daglig skriftstudium: “En annen 
enkel ting å gjøre som lar Gud gi oss styrke, er å nyte 
Guds ord: Vi må lese og fordype oss i Kirkens stan-
dardverker og de levende profeters ord. Det ligger et 
løfte om hjelp i å gjøre dette daglig. Trofast studium av 
Skriftene bringer oss Den hellige ånd” (i Conference 
Report, april 2004, 16; eller Liahona, mai 2004, 18).

•	 Eldste	Spencer J.	Condie	i	De	sytti	forklarte	at	Skrif-
tene legger til rette for Den hellige ånds veiledning når 
vi står overfor viktige avgjørelser: “Dere står kanskje 
overfor avgjørelser om misjon, fremtidig yrke og med 
tiden ekteskap. Når dere leser i Skriftene og ber om 
veiledning, vil dere kanskje ikke se svaret i form av 
trykte ord på siden, men mens dere leser, vil dere motta 
klare inntrykk og tilskyndelser, og som lovet vil Den 
hellige ånd ‘vise dere alt dere skal gjøre’ [2 Nephi 32:5]” 
(i Conference Report, april 2002, 53; eller Liahona, juli 
2002, 48). 

2 Nephi 32:8–9.    “Dere [må alltid] be”
•	 President James E. Faust (1920–2007) i Det første pre-
sidentskap sa at bønn er en livline til Gud: “Da Gud satte 

mennesket på jorden, ble 
bønn livlinen mellom men-
neskeheten og Gud. Derfor 
begynte menneskene i 
Adams generasjon å ‘påkalle 
Herrens navn’ [1 Mosebok 
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4:26]. Gjennom alle tidsaldre siden den gang har bønn 
fylt et meget viktig menneskelig behov. Hver av oss har 
problemer vi ikke kan løse og svakheter vi ikke klarer å 
overvinne, uten å strekke oss ut gjennom bønn til en 
høyere kilde til styrke. Den kilden er den Gud i himme-
len vi ber til i Jesu Kristi navn [se 2 Nephi 32:9; 3 Nephi 
20:31]. Når vi ber, skulle vi tenke på vår Fader i himme-
len som en som innehar all kunnskap, forståelse, kjærlig-
het og barmhjertighet (i Conference Report, april 
2002, 67; eller Liahona, juli 2002, 62).

2 Nephi 33:1–4. Ført inn i hjertet
•	 Eldste	Dallin H.	Oaks	i	De	tolv	apostlers	quorum	ga	
et eksempel på å føre evangeliet “inn i menneskenes 
barns hjerter” (2 Nephi 33:1):

“President Hinckley nevnte en viktig naturlig følge av 
budet om å undervise ved Ånden da han ga denne 
utfordringen:

‘Vi må … få våre lærere til å tale fra hjertet snarere 
enn ut fra bøkene, å formidle sin kjærlighet til Herren 
og hans dyrebare verk, og på en eller annen måte vil 
det nå inn i hjertet til dem de underviser’ [Teachings of 
Gordon B. Hinckley (1997), 619–20]. 

Det er vårt mål å få kjærligheten til Gud og hengivenhet 
for Jesu Kristi evangelium til å ‘tenne en gnist’ i hjertet 
til dem vi underviser” (i Conference Report, okt. 
1999, 103; eller Ensign, jan. 2000, 94).

•	 Eldste	David A.	Bednar	forklarte	at	den	som	hører	
ordet, også må være villig til å motta ved Ånden: “Nephi 
lærer oss at ‘når et menneske taler ved Den Hellige 
Ånds kraft, fører Den Hellige Ånds kraft [budskapet] 
inn i menneskenes barns hjerter’ (2 Nephi 33:1). Legg 
merke til (i den engelske utgaven) at Åndens kraft fører 
budskapet til, men ikke nødvendigvis inn i hjertet. En 
lærer kan forklare, vise, overtale og bære vitnesbyrd, og 
gjøre det med stor åndelig kraft og effektivitet. Men inn-
holdet i et budskap og Den hellige ånds vitnesbyrd kan 
likevel bare trenge inn i hjertet hvis mottageren legger 
til rette for det” (“Søk lærdom ved tro” [en aften med 
eldste David A. Bednar, 3. feb. 2006], 1, www .ldsces .org; 
se også L&p 50:14, 17–20).

2 Nephi 33:10–11
Hvorfor er “Kristi ord” så viktige for oss? 

Hvordan kan du gjøre deg enda større 
nytte av at du har hans ord tilgjenge-

lige for lesning og overveielse?

2 Nephi 33:11. Dette er Jesu Kristi ord
•	 President	Ezra	Taft	Benson	sa	at	en	av	våre	oppgaver	
som medlem av Kirken, er å erklære for andre at dette 
er Jesu Kristi ord gjennom hans tjenere: “Vår hoved-
oppgave er å forkynne evangeliet og gjøre det effektivt. 
Vi behøver ikke imøtegå enhver innvending. Ethvert 
menneske må selv ta stilling til disse tingene, og stå for 
sin egen avgjørelse. ‘Og hvis de ikke er Kristi ord, døm 
selv,’ sa Nephi, ‘for Kristus vil vise dere med kraft og 
stor herlighet på den siste dag at det er hans ord. Og 
dere og jeg skal stå ansikt til ansikt for hans domstol, og 
dere skal vite at jeg har fått befaling fra ham om å skrive 
disse ting.’ (2 Ne 33:11.) Enhver må selv dømme, i viss-
het om at Gud vil holde ham ansvarlig” (i Conference 
Report, april 1975, 95–96; eller Ensign, mai 1975, 65).

2 Nephi 33:11. Hans domstol
•	 Nephi	sa	at	han	ville	møte	oss	ved	Hans	domstol.	
Det er interessant å merke seg at Jakob og Moroni sa 
omtrent det samme (se Jakobs bok 6:13; Moroni 10:27).

Punkter å grunne på
•	 Hvorfor	er	det	å	streve	fremover	en	viktig	bestanddel	

av å holde ut til enden?

•	 Nephi	sa	at	vi	“alltid	må	be”	(2 Nephi	32:9).	Hvordan	
kan du best gjøre dette i dine omstendigheter i livet?

•	 Hva	imponerer	deg	mest	ved	Nephis	siste	vitnesbyrd?	
(se 2 Nephi 33:10–14).

Forslag til oppgaver
•	 Når	du	har	lest	kommentarene	i	dette	kapitlet,	skulle	

du evaluere dine egne vaner for personlig skrift-
studium og bønn. Kan man si om deg at du nyter 
Kristi ord og alltid ber? (se 2 Nephi 32:3, 9). Gjør 
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de nødvendige justeringer i ditt skriftstudium for å 
bringe det mer i samsvar med Nephis læresetninger.

•	 Forbered	en	leksjon	til	en	familiens	hjemmeaften	
fra 2 Nephi 31–33 om Nephis redegjørelse for “Kristi 
lære” (2 Nephi 31:2). Hjelp familiemedlemmene å 

forstå hva Nephi mente da han sa: “Dette er veien, og 
det finnes ingen annen vei eller noe annet navn gitt 
under himmelen ved hvilket mennesket kan bli frelst 
i Guds rike” (2 Nephi 31:21).
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Jakobs bok 1– 4

Kapittel 15

Innledning
På grunn av stolthet og stor rikdom ga nephittene på 
Jakobs tid etter for mange synder, og spesielt umoral. 
Jakob, som følte seg tynget av sitt profetiske kall, 
fordømte disse ugudelige handlingene og kalte modig 
folket til omvendelse. Når har du opplevd at profeten 
og andre ledere i Kirken har talt klart og tydelig for å 
formidle et viktig budskap? Hvis du forstår en pres-
tedømsleders guddommelige mandat til å gi åndelig 
irettesettelse, vil du bedre kunne forstå advarselsrøsten 
fra vår tids profeter i en stadig mer ugudelig verden.

Legg merke til at etter å ha undervist nephittene om 
konsekvensene av deres synder, rettet Jakob deres 
oppmerksomhet mot Frelseren. Han forkynte at det er 
mulig for oss å overvinne synd og svakheter på grunn 
av Kristi nåde. Derfor spurte han: “Hvorfor skulle vi 
ikke tale om Kristi forsoning … ?” Når vi gjør det, får 
vi “kunnskap om en oppstandelse og den kommende 
verden” ( Jakobs bok 4:12). Da kan vi lære å sette større 
pris på den forløsning fra synd og død som Frelseren 
gir oss som gave.

Kommentarer
Jakobs bok 1:2–8. Jakobs mål med å skrive
•	 Legg	merke	til	at	Jakob	hadde	samme	intensjon	som	
sin bror Nephi da han forberedte seg til å fortsette å 
føre opptegnelsen på de mindre plater. Eldste Jeffrey R. 
Holland i De tolv apostlers quorum satte Jakobs inten-
sjon i perspektiv:

“Jakob synes å ha vært spesielt oppsatt på å fremlegge 
læren om Kristus. Når vi ser hvor mye plass han viet til 
sitt vitnesbyrd om Frelserens forsoning, er det tydelig at 
Jakob så på denne grunnleggende lære som den hellig-
ste og største av alle åpenbaringer.

‘Vi hadde … mange åpenbaringer og meget av profe-
tiens ånd,’ sa Jakob, ‘derfor kjente vi til Kristus og hans 
rike som skulle komme.

Derfor arbeidet vi flittig blant vårt folk for å overtale 
dem til å komme til Kristus …

Derfor ønsker vi til Gud … at alle mennesker må kunne 
tro på Kristus, og overveie hans død og påta seg hans 
kors og bære verdens skam.’ [ Jakobs bok 1:6–8].

Ingen profet i Mormons bok synes, ved sitt sinnelag 
eller personlige vitnesbyrd, å ha vært mer trofast i dette 
arbeidet med å overtale enn Jakob. Han brydde seg 
ikke om verdens ros, han forkynte tydelig, solid og til 
og med smertefull lære, og han kjente Herren personlig. 
Han er et klassisk eksempel i Mormons bok på en ung 
mann som bestemmer seg for å påta seg korset og tåle 
verdens skam for å forsvare Kristi navn. Livet, inkludert 
de vanskelige tidlige årene da han så Lamans og Lemu-
els ugudelighet bringe sin far og mor ned i graven i 
sorg, var aldri enkelt for denne førstefødte i villmarken” 
(Christ and the New Covenant [1997], 62–63).

Jakobs bok 1:9–19. Nephi og nephittkongenes 
regjering
•	 Etter	at	Nephi	skilte	lag	med	sine	brødre,	som	senere	
ble kjent som lamanitter (se 2 Nephi 5), opprettet han et 
kongerike blant sitt folk, og de ble kjent som nephitter. 
Nephi takket motvillig ja til å bli den første kongen (se 
2 Nephi 5:18–19). Nephi omtalte sin tid som konge som 
“min regjeringstid” (1 Nephi 10:1). Den andre kongen 
og de som etterfulgte ham, ble alle kalt Nephi (se 
Jakobs bok 1:11–15). Opptegnelsen om kongene og 
nephittenes verdslige historie ble hovedsakelig ført på 
Nephis større plater (se Jarom 1:14; Omni 1:11; Mor-
mons ord 1:10).

109



De viktigste ledere i nephittenes historie – 600 f.Kr. til 421 e.Kr. 

År av  
dommernes 
regjeringstid

Den kristne 
tidsregning

Konge, overdommer eller 
guvernør

Historisk leder eller 
kirkeleder

Militær leder

600 f.Kr. Nephi (2 Nephi 5:18–19) Nephi (1 Nephi 1:1–3; 
19:1–4)

Nephi (2 Nephi 5:14;  
Jakobs bok 1:10)

544 f.Kr. Andre utnevnt (Jakobs bok 
1:9)

Jakobs bok (2 Nephi 5:26; 
Jakobs bok 1:1–4, 17–18)

544–420 f.Kr. Enos og mange profeter 
(Enos 1:22, 26)

399 f.Kr. “Menn som var sterke i troen 
på Herren” (Jarom 1:7)

Jarom og Herrens profeter 
(Jarom 1:1, 10–11)

“Menn som var sterke i troen 
på Herren” (Jarom 1:7)

361 f.Kr. Omni (Omni 1:1–3)

317 f.Kr. Amaron (Omni 1:4–8)
Chemish (Omni 1:9)

279–130 f.Kr. Mosiah 1 (Omni 1:12–23)
Benjamin (Omni 1:23–25; 
Mormons ord)

Abinadom (Omni 1:10–11)
Amaleki (Omni 1:12)
Benjamin sammen med de 
hellige profeter (Mormons 
ord 1:16–18; Mosiah 1–6)

Mosiah 1 (Omni 1:12–23)
Benjamin (Omni 1:23–25)

124 f.Kr. Mosiah 2 (Mosiah 1:15) Mosiah 2 (Mosiah 6:3)

122 f.Kr. Alma 1 (Mosiah 25:19; 26:28)

1 91 f.Kr. Alma 2 (Mosiah 29:44) Alma 2 (Mosiah 29:42) Alma 2 (Alma 2:16)

9 83 f.Kr. Nephihah (Alma 4:17, 20)

18 74 f.Kr. Moroni (Alma 43:17)

19 73 f.Kr. Helaman 1 (Alma 37:1; 
45:20–23)

24 68–67 f.Kr. Pahoran (Alma 50:39–40)

32 60 f.Kr. Moronihah (Alma 62:43)

36 56 f.Kr. Shiblon (Alma 63:1)

39 53 f.Kr. Helaman 2 (Alma 63:11)

40 52 f.Kr. Pahoran 2 (Helaman 1:1, 5) og 
Pacumeni (Helaman 1:13)

42 50 f.Kr. Helaman 2 (Helaman 2:1–2)

53 39 f.Kr. Nephi 1 (Helaman 3:37) Nephi 1 (Helaman 3:37)

62 30 f.Kr. Cezoram (Helaman 4:18; 5:1) Siste omtale av Moronihah 
(Helaman 4:18)
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Jakobs bok 1:15. Hva er en medhustru?
•	 Medhustruer i Det gamle testamente “ble regnet 
som underordnede hustruer, det vil si hustruer som 
ikke hadde samme status i det kastesystem som da var 
fremherskende, som de hustruer som ikke ble kalt med-
hustruer” (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2. utg. 
[1966], 154). Medhustruer hadde full beskyttelse som 
hustruer, og kyskhetsloven ble ikke brutt så lenge ekte-
skapene var godkjent av Herren (se L&p 132:34–43). 
På Mormons boks tid var imidlertid ikke medhustruer 
godkjent av Herren (se Jakobs bok 2:27; Mosiah 11:2).

Jakobs bok 1:18. “Innviede prester og lærere”
•	 President	Joseph	Fielding	Smith	(1876–1972)	forklarte	
hva slags prester og lærere som omtales i Jakobs bok 
1:18: “Nephittene forrettet i kraft av Det melkisedekske 
prestedømme fra Lehis tid og til den tid da Frelseren 
viste seg iblant dem. Det er riktig at Nephi ‘innviet Jakob 
og Josef’ til prester og lærere over nephittenes land, 
men det faktum at flertallsformene prester og lærere ble 

brukt, antyder at dette ikke var noen henvisning til det 
bestemte embede i prestedømmet i noe tilfelle, men 
at det var et generelt oppdrag til å undervise, veilede 
og formane folket” (Answers to Gospel Questions, red. 
Joseph Fielding Smith jr., 5 bind. [1957–66], 1:124).

Jakobs bok 1:19. “Vi foredlet vårt embede  
for Herren”
•	 Mens	han	redegjorde	for	prestedømsbæreres	plikt	til	
å tjene andre, forklarte Thomas S. Monson:

“Hva vil det si å foredle et kall? Det vil si å bygge det 
opp i verdighet og betydning, å gjøre det hederlig og 
rosverdig i alle menneskers øyne, å gjøre det større og 
sterkere så lyset fra himmelen kan skinne gjennom det 
så andre mennesker kan se det.

Og hvordan foredler man et kall? Helt enkelt ved å 
utføre den tjeneste som er forbundet med det. En eldste 
foredler kallet han er ordinert til som eldste ved å lære 
hva hans plikter som eldste er, og deretter utføre dem. 

År av  
dommernes 
regjeringstid

Den kristne 
tidsregning

Konge, overdommer eller 
guvernør

Historisk leder eller 
kirkeleder

Militær leder

66 26 f.Kr. Cezorams sønn (Helaman 
6:15)

? ? Seezoram (Helaman 6:39; 
9:23)

92 1 e.Kr. Lachoneus 1 (3 Nephi 1:1) Nephi 2 (3 Nephi 1:1–2)

16 e.Kr. Gidgiddoni (3 Nephi 3:18)

30 e.Kr. Lachoneus 2 (3 Nephi 6:19)

? Nephi 3 (?) (Overskrift til 
4 Nephi)

110 e.Kr. Amos 1 (4 Nephi 1:19–20)

194 e.Kr. Amos 2 (4 Nephi 1:21)

305 e.Kr. Ammaron (4 Nephi 1:47)

c. 321–335 e.Kr. Mormon (Mormon 1:1–3)

326 e.Kr. Mormon (Mormon 2:2)

385 e.Kr. Moroni (Mormon 6:6)
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Som med en eldste er det også med en diakon, en 
lærer, en prest, en biskop og hver enkelt som har et 
embede i prestedømmet” (i Conference Report, april 
2005, 59; eller Liahona, mai 2005, 54).

Jakobs bok 1:19; 2:2. “Vi lot folkets synder 
komme over våre egne hoder”
•	 De	som	har	lederansvar	i	Kirken,	bærer	et	alvorlig	
ansvar. Jakob forkynte at når en leder forsømmer å 
undervise i Guds ord, dem han er kalt til å lede, blir 
han delvis ansvarlig for deres synder. President Hugh B. 
Brown (1883–1975) i Det første presidentskap utdypet 
det ansvar Jakob beskrev:

“President John Taylor sa ved en anledning da han talte 
til brødrene i prestedømmet: ‘Hvis dere ikke foredler 
deres kall, vil Gud holde dere ansvarlig for dem dere 
kunne ha frelst om dere hadde gjort deres plikt.’

Dette er en utfordrende uttalelse. Hvis jeg på grunn 
av hva jeg har gjort eller unnlatt å gjøre mister det jeg 
kunne ha oppnådd etter døden, må jeg selv lide for 
det, og uten tvil mine kjære med meg. Men hvis jeg 
mislykkes i min oppgave som biskop, stavspresident, 
misjonspresident eller en Kirkens generalautoritet – hvis 
hvem som helst av oss ikke underviser, leder, veileder 
og bidrar til å frelse dem vi leder og har under vårt 
myndighetsområde, da vil Herren holde oss ansvarlig 
hvis de går tapt på grunn av at vi svikter” (i Conference 
Report, okt. 1962, 84).

Jakobs bok 2:8–10. Formane “på grunn av de 
strenge befalinger jeg har fått fra Gud”
•	 Istedenfor	å	forkynne	“det	ord	som	leger	den	sårede	
sjel” ( Jakobs bok 2:8) eller tale “Guds behagelige ord” 
(vers 9), følte Jakob seg tvunget av Herren til å ta opp 
et emne som dessverre ville “gjøre sårene større hos 
dem som allerede [var] såret” (vers 9). Noen ganger er 
det nødvendig for en prestedømsleder å være likefrem 
og utfordrende når han roper omvendelse til Kirkens 
medlemmer.

Eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum 
beskrev den krevende balansegang som trengs for å 
forkynne sannheten både fintfølende og frimodig:

“Jakob bruker størstedelen av ti vers på praktisk talt å 
unnskylde seg for at han må snakke om disse syndene, 

og for det språk han må bruke for å omtale dem. Han 
bemerker at han gjør det ‘i all oppriktighet’ og er ‘tynget 
ned av et langt større ønske og er mer engstelig for 
[tilhørernes] sjelers velferd’ ( Jakobs bok 2:2–3). Når vi 
kjenner ham slik vi gjør, ville vi blitt overrasket om han 
sa noe annet.

Legg merke til den sørgmodige tonen i disse versene – 
bokstavelig talt sorgen i dem – idet han målrettet søker 
å gjøre det han alltid har vært målrettet med – urokkelig 
lojalitet til Guds og hans bud.

‘Ja, det bedrøver min sjel, og får meg til å krype sam-
men av skam for min Skapers ansikt at jeg må vitne for 
dere om ugudeligheten i deres hjerter …

Derfor tynger det min sjel at jeg på grunn av de strenge 
befalinger jeg har fått fra Gud, er tvunget til å advare 
dere med hensyn til deres lovovertredelser, og gjøre 
sårene større hos dem som allerede er såret, istedenfor 
å gi dem trøst og lege deres sår. Og istedenfor å nyte 
Guds behagelige ord, får de som ikke er blitt såret, 
dolker rettet mot seg som gjennomborer deres sjeler og 
sårer deres følsomme sinn.’ ( Jakobs bok 2:6–7, 9.)

Vi har ikke engang kommet til prekenen som sådan før 
vi, ganske bokstavelig, får følelsen av at denne frimo-
dige og ubøyelige måten å forkynne på er nesten like 
vanskelig for Jakob som for de skyldige blant hans til-
hørere. Det er imidlertid kanskje slik det alltid bør være, 
og kanskje grunnen til at Kristus i sin forkynnelse ofte 
var ‘en smertens mann’. Budene må holdes, og synd 
må irettesettes. Men selv slike frimodige standpunkter 
må tas med medfølelse. Selv den strengeste profet må 
forkynne fra dypet av en fintfølende sjel” (“Jacob the 
Unshakable”, i Heroes from the Book of Mormon [1995], 
39–40).

•	 Eldste	Dallin H.	Oaks	i	De	tolv	apostlers	quorum	
har sagt at når prestedømsledere føler seg “drevet” av 
Ånden til å gi formaninger og advarsler, er det Kirkens 
medlemmers ansvar å handle i samsvar med den irette-
settelse og undervisning som gis dem:

“I forrige uke snakket jeg med et medlem av De tolvs 
quorum om kommentarer vi hadde fått om våre taler 
under aprilkonferansen. Min venn sa at noen hadde 
sagt til ham: ‘Jeg likte virkelig talen din.’ Vi var enige 
om at vi ikke likte den slags kommentarer. Som min 
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venn sa: ‘Jeg holdt ikke talen for at den skulle bli likt. 
Tror han jeg er en slags entertainer?’ Et annet medlem 
av quorumet sluttet seg til samtalen og sa: ‘Det minner 
meg om noe en prest fortalte. Da et sognebarn sa: “Jeg 
likte virkelig prekenen din i dag,” svarte presten: “I så 
fall forsto du den ikke.”’

Dere husker kanskje at jeg talte om pornografi på 
aprilkonferansen. Ingen fortalte meg at de ‘likte’ den 
talen – ikke en eneste! Faktisk var det ingenting å like, 
selv ikke for meg.

Jeg nevner disse samtalene for å forklare prinsippet at 
en tale av en generalautoritet på en generalkonferanse 
– en tale som er forberedt under Åndens innflytelse for 
å fremme Herrens verk – ikke holdes for at den skal 
bli likt. Den holdes for å inspirere, bygge opp, utfordre 
eller irettesette. Den holdes for at den skal høres under 
innflytelse av Herrens ånd, i den hensikt at lytteren 
lærer av talen og av Ånden hva han eller hun skulle 
gjøre med saken” (“Et helt livs engasjement” [Kirkens 
skoleverks temakveld for Unge voksne, 1. mai 2005], 1, 
www .ldsces .org).

Jakobs bok 2:12–19.    “Før dere søker etter 
rikdom”
•	 Jakob forkynte at Gud  
ikke fordømmer de rike på 
grunn av deres rikdom. En 
eventuell fordømmelse 
skyldes deres stolthet eller 
misbruk av deres overflod 
(se Jakobs bok 2:13–14). 
Noen blant Nephis folk 
valgte rikdom fremfor Gud som det sentrale i sitt liv. 
Deres jag etter rikdom fikk dem til å forfølge sine brø-
dre fremfor å hjelpe dem (se vers 18–19).

•	 President David O. McKay (1873–1970) rådet oss til å 
være forsiktige med hva vi trakter etter. Selv om vi kan 
oppnå nesten hva som helst vi arbeider for, kan prisen 
bli høy: “Hva søker du først? Hva er du opptatt av som 
den dominerende, den fremste tanke i ditt sinn? Hva 
dette er, vil i stor grad bestemme din fremtid … I denne 
verden kan du vinne nesten hva som helst som du stre-
ber etter. Hvis du arbeider for å bli rik, kan du bli det, 
men før du gjør det til et mål i seg selv, ta en titt på de 
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mennesker som har ofret alt 
for å nå dette målet, de som 
har ønsket rikdom for rik-
dommens egen skyld. Gull 
forderver ikke menneskene. 
Fordervelsen ligger i moti-
vet for å skaffe seg dette 
gullet” (Treasures of Life 
[1962], 174–75).

•	 President	Boyd K.	Packer,	president	for	De	tolv	
apostlers quorum, ga ytterligere veiledning angående 
livets beskjeftigelser:

“Vi vil at våre barn og deres barn skal vite at livets valg 
ikke står mellom berømmelse og ubemerkethet. Heller 
ikke står valget mellom rikdom og fattigdom. Valget står 
mellom godt og ondt, og det er en helt annen sak.

Når vi endelig forstår dette, vil ikke lenger vår lykke 
være avhengig av materielle ting. Vi vil være lykkelige 
uten dem eller vellykkede til tross for dem.

Velstand og prominens er ikke alltid fortjent. Vår verdi 
måles ikke ut fra vår berømmelse eller hva vi eier …

Vårt liv består av tusenvis av valg hver eneste dag. I åre-
nes løp vil disse valgene bunte seg sammen og tydelig 
vise hva vi verdsetter.

Den avgjørende prøven i livet består som sagt ikke 
av valget mellom berømmelse og ubemerkethet, eller 
mellom rikdom og fattigdom. Det største valg i livet står 
mellom godt og ondt” (i Conference Report, okt. 1980, 
28–29; eller Ensign, nov. 1980, 21).

Jakobs bok 2:17. “Gi med gavmild hånd”
•	 I	Jesu	Kristi	Kirke	av	Siste	Dagers	Hellige	betaler	vi	
fasteoffer for å hjelpe de fattige og trengende. Kirkens 
ledere oppfordrer medlemmene til å være rundhån-
det med sine offergaver. Eldste Joseph B. Wirthlin 
(1917–2008) i De tolv apostlers quorum ga følgende råd 
om hvor mye vi skulle gi:

“Hvor mye skulle vi betale som fasteoffer? Mine brødre 
og søstre, det vi ofrer og gir til de fattige, er et mål på 
vår takknemlighet til vår himmelske Fader. Skulle vi 
som er blitt velsignet så rikelig, snu dem ryggen som 
trenger vår hjelp? Å betale et rikelig fasteoffer er et 
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mål på vår villighet til å vie oss selv til å lette andres 
lidelser.

Bror Marion G. Romney, som var biskop i vår menighet 
da jeg ble kalt på misjon, og som senere var medlem av 
Kirkens første presidentskap, sa:

‘Gi rikelig slik at du selv 
kan vokse. Gi ikke bare for 
at det skal gavne den fat-
tige, men gi for din egen 
velferds skyld. Gi nok til at 
du kan gi deg selv adgang 
til Guds rike gjennom inn-
vielse av dine midler og din 
tid’ (Ensign, juli 1982, 4)” (i 

Conference Report, april 2001, 97; eller Liahona, juli 
2001, 88).

Jakobs bok 2:20–22. “Stolte i deres hjerter”
•	 Stolthet	kalles	noen	ganger	åndens	store	synd.	Dette	
var Satans synd i den førjordiske tilværelse (se Jesaja 
14:12–14; Moses 4:1–2). Stolthet fører dessuten til nederlag 
og fortapelse, slik Herren gjentatte ganger advarer oss:

“Vokt deg for stolthet så du ikke faller i fristelse” (L&p 
23:1).

“For timen er nær, og dagen snart for hånden da jorden 
er moden, og alle de stolte og de som er ugudelige, 
skal være som halm, og jeg vil brenne dem opp, sier 
Hærskarenes Herre, så ugudelighet ikke skal finnes på 
jorden” (L&p 29:9).

“Skjemmes ikke, bli heller ikke forvirret, men ta imot 
formaning i alt deres hovmod og i all deres stolthet, for 
den slags lokker deres sjeler i en felle” (L&p 90:17).

“Den som opphøyer seg selv, skal fornedres, og den 
som fornedrer seg selv, skal opphøyes” (L&p 101:42).

Jakobs bok 2:20–21
Hvilken sannhet forkynner Jakob for å 
vise hvordan forfølgelse av andre er 

 “[avskyelig] for ham som skapte alt kjød”?

Jakobs bok 2:23–30. Flergifte
•	 Jakob	forkynte	tydelig	at	Herren	ikke	ville	at	nephit-
tene skulle praktisere noen form for flergifte. Han sa 
at menn bare skulle ha én hustru, med mindre Herren 
ga en annen befaling (se Jakobs bok 2:27–30). I vår tid 
forklarte president Gordon B. Hinckley (1910–2008) 
Kirkens standpunkt til flergifte:

“Jeg vil kategorisk fastslå at denne kirke ikke har noe 
som helst å gjøre med dem som praktiserer polygami. 
De er ikke medlemmer av denne kirke. De fleste har 
aldri vært medlemmer. De bryter landets lov. De vet at 
de bryter loven. De er underlagt dens straff. Kirken har 
naturligvis ingen som helst myndighet i denne saken.

Hvis det oppdages at noen av våre medlemmer prak-
tiserer flergifte, blir de utelukket, den alvorligste straff 
Kirken kan ilegge. Ikke bare bryter de som er involvert i 
dette, direkte landets lov, de overtrer også denne kirkes 
lov. En av våre trosartikler er forpliktende for oss. Den 
slår fast: ‘Vi tror at vi må innordne oss under konger, 
presidenter, fyrster og øvrighetspersoner og at vi må 
adlyde, hedre og oppholde lovene’ (12. trosartikkel). 
Man kan ikke adlyde loven og være ulydig mot loven 
på samme tid …

For over hundre år siden åpenbarte Gud tydelig til sin 
profet Wilford Woodruff at praktiseringen av flergifte 
skulle opphøre, noe som 
betyr at det nå er imot 
Guds lov. Selv i land hvor 
sivile eller religiøse lover 
tillater polygami, lærer Kir-
ken at ekteskap må være 
monogame og aksepterer 
ikke som medlemmer dem 
som praktiserer flergifte” (i 
Conference Report, okt. 
1998, 92; eller Liahona, jan. 1999, 82).

Jakobs bok 2:28. Kyskhet
•	 Eldste	Richard G.	Scott	i	De	tolv	apostlers	quorum	
definerte tydelig kyskhetsloven da han sa: “All seksuell 
intimitet utenfor ekteskapets bånd – jeg mener all 
bevisst berøring av en annens hellige, intime kropps-
deler, med eller uten klær – er synd og forbys av Gud. 
Det er også en overtredelse å bevisst stimulere disse 
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følelsene i din egen kropp” (i Conference Report, okt. 
1994, 51; eller Lys over Norge, jan. 1995, 36).

Eldste Scott bekreftet også at intimitet i ekteskapet er 
guddommelig godkjent, og at seksuell umoral er gud-
dommelig fordømt. Han advarte og sa:

“Herren forbyr disse intime handlinger utenfor ekteska-
pets varige forpliktelse fordi de undergraver hans hen-
sikter. Innenfor ekteskapets hellige pakt er slike forhold 
i overensstemmelse med hans plan. Når de oppleves på 
en hvilken som helst annen måte, er de imot hans vilje. 
De forårsaker alvorlig følelsesmessig og åndelig skade. 
Selv om de som innlater seg på noe sånt, ikke oppfatter 
at skaden skjer akkurat i øyeblikket, vil de gjøre det 
senere.

Seksuell umoral reiser en barriere mot Den hellige ånds 
innflytelse med alle dens oppløftende, opplysende og 
kraftgivende egenskaper. Den fører til kraftig fysisk 
og følelsesmessig stimulering. Med tiden oppstår et 
umettelig begjær som driver overtrederen til stadig mer 
alvorlige synder. Det skaper egoisme og kan føre til 
aggressive handlinger som brutalitet, abort, seksuelt 
misbruk og voldsforbrytelser. Slik stimulering kan føre 
til homoseksuelle handlinger, og de er onde og fullsten-
dig gale” (i Conference Report, okt. 1994, 50–51; eller 
Lys over Norge, jan. 1995, 35).

Jakobs bok 2:31–35. “[Mange hjerter døde], 
gjennomboret av dype sår”
•	 Mange	ektemenn	blant	nephittene	hadde	knust	sin	
hustrus hjerte og mistet sine barns tillit. Familier kan 
bli ødelagt når kyskhetsloven brytes. Eldste Neal A. 
Maxwell (1926–2004) i De tolv apostlers quorum for-
klarte at det er flere enn dem som deltar i synden som 
blir påvirket av konsekvensene:

“Ukyskhet og utroskap medfører helt klart alvorlige 
konsekvenser som vidtrekkende og varige virkninger 
av fødsler utenfor ekteskap og farløse barn, og også 
sykdom og ødelagte familier. Mange ekteskap ‘henger i 
en tynn tråd’ eller har allerede røket …

Etterlevelse av det sjette bud er derfor et så viktig skjold! 
(se 2 Mosebok 20:14). Ved å senke skjoldet eller miste 
det går de høyst tiltrengte himmelens velsignelser tapt. 
Intet menneske og ingen nasjon kan lykkes i lengden 

uten disse velsignelsene” (i Conference Report, okt. 
2001, 96; eller Liahona, jan. 2002, 90).

Jakobs bok 3:1–2
Hvilke velsignelser sa Jakob ville 

komme til de rene av hjertet som hadde 
blitt forrådt eller skadelidende?

Jakobs bok 3:10. Skade forårsaket av dårlige 
eksempler
•	 Barn	lærer	kontinuerlig	av	de	eksempler	andre	rundt	
dem setter. Et dårlig eksempel kan dessverre få en øde-
leggende innflytelse på de unge. Eldste Vaughn J. Feat-
herstone i De sytti advarte og sa: “Så et ord til voksne 
og foreldre: Eldste Bruce R. McConkies far [Oscar Walter 
McConkie] sa at når vi bryter et hvilket som helst bud, 
uansett hvor lite, kan våre unge komme til å velge å 
bryte et bud senere i livet som kanskje er ti eller hundre 
ganger verre, og rettferdiggjøre det med at vi brøt det 
lille budet” (i Conference Report, okt. 1999, 15; eller 
Liahona, jan. 2000, 15).

•	 Eldste	Jeffrey R.	Holland	i	De	tolv	apostlers	quorum	
formante Kirkens foreldre til å være eksempler på tro 
og rettskaffenhet for sine barn:

“Jeg tror noen foreldre ikke forstår at selv om de selv 
føler seg sikre på at de har et personlig vitnesbyrd, 
kan de likevel gjøre det vanskelig for barna å oppdage 
denne troen. Vi kan være rimelig aktive siste-dagers-
hellige som går på våre møter, men hvis vi ikke lever 
i henhold til evangeliet og formidler til våre barn en 
mektig, oppriktig overbevisning om gjenopprettelsens 
sannhet og Kirkens guddommelige ledelse helt fra Det 
første syn og til denne stund, kan disse barna – til vår 
sorg, men ikke overraskende – komme til ikke å bli 
særlig aktive siste-dagers-hellige som går på sine møter, 
eller ikke aktive i det hele tatt.

For ikke lenge siden traff søster Holland og jeg en flott 
ung mann som kom i kontakt med oss etter at han 
hadde streifet rundt i det okkulte og undersøkt noen 
av Østens religioner, alt i søken etter en tro. Hans far, 
fortalte han, trodde ikke på noe som helst. Men hans 
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bestefar, sa han, var faktisk medlem av Jesu Kristi Kirke 
av Siste Dagers Hellige. ‘Men han var ikke særlig aktiv 
der,’ sa den unge mannen. Han var alltid temmelig 
kritisk til Kirken. ‘Fra en bestefar som er kritisk, til 
en sønn som er agnostiker, til en sønnesønn som nå 
fortvilet leter etter noe Gud allerede en gang hadde gitt 
familien! …

Å lede et barn (eller hvem som helst!), selv av vanvare, 
bort fra trofasthet, bort fra lojalitet og sterk tro bare 
fordi vi vil være smarte eller uavhengige, er noe ingen 
foreldre eller noen andre noensinne har fått tillatelse 
til …

Etterlev evangeliet så tydelig du kan. Hold paktene 
dine barn vet du har inngått. Gi prestedømsvelsignelser. 
Og bær ditt vitnesbyrd! Anta ikke at dine barn på en 
eller annen måte på egen hånd vil overta din tro” (i 
Conference Report, april 2003, 91–92; eller Liahona, 
mai 2003, 85).

Jakobs bok 3:11. “Den annen død”
•	 Den	annen	død	blir	også	kalt	åndelig	død.	Veiledning	
til Skriftene forklarer at åndelig død er “adskillelse fra 
Gud og hans innflytelse”. Den åndelige eller annen død 
som Jakob omtalte, “forekommer også etter det jordiske 
legemes død. Både oppstandne personer og djevelen 
og hans engler vil bli dømt. De som med vilje har gjort 
opprør mot evangeliets lys og sannhet, vil lide åndelig 
død … (Alma 12:16; Helaman 14:16–19; L&p 76:36–38)” 
(Veiledning til Skriftene, “Død, åndelig”).

Jakobs bok 4:5. Tilbe Faderen i Jesu Kristi navn
•	 Jakobs skrifter gir oss viktig innsikt i Moseloven og 
Det gamle testamente. I Jakobs bok 4:5 lærer vi at pro-
feter i Det gamle testa-
mente før Jakobs tid, kjente 
både Kristus og Faderen 
som adskilte personer, og 
tilba derfor Faderen i Kristi 
navn. Jakobs ord tyder på 
at Moseloven var langt mer 
enn bare en lov med 
strenge bud og lovforskrif-
ter, slik noen religionsfor-
skere i vår tid hevder. 
Moseloven vitnet om Jesus 
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Kristus og ledet de rettferdige til helliggjørelse ved Jesu 
Kristi forsoning.

Jakobs bok 4:10. “Forsøk ikke å råde Herren”
•	 President	Marion	G.	Romney	(1897–1988)	i	Det	første	
presidentskap forklarte hva det ville si å “råde Herren”: 
“Jeg tror ikke mange medlemmer av Kirken bevisst føl-
ger menneskers overtalelse eller sine egne råd fremfor 
å gi akt på Herrens. Hvis vi imidlertid ikke holder oss 
oppdatert på hva Herrens råd er, er vi tilbøyelige til å 
erstatte hans råd med våre egne. Vi har virkelig ikke 
noe annet valg enn å følge våre egne råd så lenge vi 
ikke kjenner Herrens instruksjoner” (“Seek Not to Coun-
sel the Lord”, Ensign, aug. 1985, 5).

Jakobs bok 4:14–18. “De så forbi målet”
•	 Som	medlem	av	De	sytti	forklarte	eldste	Dean L.	
Larsen at israelittene i oldtiden “havnet i store vanskelig-
heter” ettersom de “satte seg i stor åndelig fare fordi de 
var uvillige til å godta sannhetens enkle, grunnleggende 
prinsipper. De frydet seg over ‘ting de ikke kunne for-
stå’ ( Jakobs bok 4:14). De var sannsynligvis smittet av 
en pseudo-sofistikert holdning og en snobbet arroganse 
som ga dem en falsk følelse av overlegenhet over dem 
som kom med Herrens enkle ord. De trådte utenfor 
visdommens og klokskapens sirkler, og holdt seg tyde-
ligvis ikke innenfor evangeliets fundamentale sirkler 
som danner grunnlaget for tro. De må ha lekt med spe-
kulative og teoretiske emner som tåkela grunnleggende 
åndelige sannheter for dem. Da de lot seg lokke av ‘ting 
de ikke kunne forstå’, mistet de evnen til å forstå og tro 
på den sanne Messias’ forløsende rolle, og hensikten 
med livet ble mørklagt. Israels historie bekreftet Jakobs 
påstander” (i Conference Report, okt. 1987, 11–12; eller 
Lys over Norge, jan. 1988, 8).

•	 Eldste	Neal A.	Maxwell	forklarte	hvordan	vi	kan	
unngå å “se forbi målet” i dag: “Denne utrolige blindhet 
som førte til forkastelse av de sannheter profetene 
hadde uttalt og som forhindret at Jesus ble anerkjent 
som den han var, kom ifølge Jakob av at de så ‘forbi 
målet’. De som ser forbi klarhet, forbi profetene, forbi 
Kristus og forbi hans læresetninger, ventet forgjeves 
da, slik de vil vente forgjeves nå. For bare Jesu Kristi 
evangelium lærer oss tingene slik de virkelig er og slik 
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de virkelig vil bli” (“On Being a Light” [tale holdt ved 
Salt Lake religionsinstitutt, 2. jan. 1974], 1).

Jakobs bok 4:14–15
Hva sa Jakob skjedde med jødene i  
oldtiden fordi de “så forbi målet”?  

(se 5 Mosebok 32:4; Helaman 5:12).

Punkter å grunne på
•	 Jakob	nevnte	at	han	mottok	sitt	“oppdrag	fra	Herren”	

( Jakobs bok 1:17). Hva må man gjøre for å kunne 
motta et oppdrag fra Herren?

•	 Jakob	forkynte	at	vi	skulle	behandle	alle	som	et	ver-
difullt Guds barn (se Jakobs bok 2:21). Hvordan kan 
du gjøre dette i større grad?

•	 Kan	du	nevne	noen	konsekvenser,	umiddelbare	og	
langsiktige, som kommer av å bryte kyskhetsloven? 
Hva har du valgt å gjøre for at du ikke skal bryte 
dette hellige Guds bud?

•	 Hva	vil	det	si	å	“råde	Herren”	istedenfor	å	“ta	råd	fra	
hans hånd”? ( Jakobs bok 4:10).

Forslag til oppgaver
•	 Les	følgende	skriftsteder,	og	lag	en	liste	over	Herrens	

råd angående økonomi: Jakobs bok 2:12–19   ; 
Mosiah 4:16–26. Bruk listen du har laget til å utar-
beide noen personlige økonomiske retningslinjer 
som du vil følge resten av ditt liv.

•	 Etter	å	ha	lest	Nephis	råd	til	Jakob	om	hva	som	skulle	
tas med på de mindre plater i Jakobs bok 1:1–4, 
skulle du planlegge hvordan du kan forbedre din 
personlige historie.

Jakobs bok 1–4
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Jakobs bok 5–7

Kapittel 16

Innledning
Zenos’ allegori om oliventrærne viser Guds personlige 
engasjement i både historien og fremtiden til Israels hus 
(se Jakobs bok 6:4). President Joseph Fielding Smith 
(1876–1972) oppfordret oss til en grundig overveielse 
av Jakobs bok 5: “Zenos’ lignelse, nedtegnet av Jakob i 
kapittel fem i boken hans, er en av de største lignelser 
som noensinne er nedtegnet. Denne lignelsen fastslår 
i og av seg selv Mormons bok som en overbevisende 
sannhet. Intet jordisk menneske, uten inspirasjon fra 
Herren, kunne ha skrevet en lignelse som denne. Det er 
synd at altfor mange som leser Mormons bok, hopper 
over og neglisjerer de sannheter den formidler om 
Israels historie, adspredelse og endelige innsamling” 
(Answers to Gospel Questions, red. Joseph Fielding 
Smith jr., 5 bind. [1957–66], 4:141).

Etter å ha nedtegnet allegorien, avsluttet Jakob sine 
skrivelser med å fortelle om Sherems forsøk på å lede 
folket bort fra Jesus Kristus. Ved å lære hvordan Jakob 
avslørte Sherems argumenter som bedrag fra djevelen, 
kan du finne styrke til å motstå antikrister i vår egen tid 
(se Jakobs bok 7:2–22).

Kommentarer
Jakobs bok 5. Allegorien om oliventrærne
•	 En	allegori	bruker	symboler	til	å	formidle	moralske	
eller åndelige tanker. Disse symbolene gir historien 
dypere mening når de studeres. Allegoriens verdi ligger 
i å forstå hva den symboliserer. Eldste Jeffrey R. Holland 
i De tolv apostlers quorum presenterte hovedtemaet i 
Zenos’ allegori:

“Denne allegorien som fortelles av Jakob, er i utgangs-
punktet ment å skulle handle om Kristus …

Selv når olivenhagens Herre og hans arbeidere anstren-
ger seg for å styrke, beskjære, rense og på andre måter 
gjøre sine trær produktive i det som viser seg å være en 
historisk oversikt på ett kapittel over Israels adspredelse 
og innsamling, er det forsoningens dypere betydning som 
ligger til grunn for og er den overordnede hensikt med 
deres arbeid. På tross av all beskjæring og omsorg som 
blander trærne så å si over hele olivenhagen, bringer det 
dem tilbake til den kilde som er denne allegoriens hoved-
tema. Vende tilbake, omvendelse, gjenforening – at-one-
ment (for-so-ning) – dette er budskapet hele veien.

… Minst femten ganger uttrykker olivenhagens Herre et 
ønske om å bringe olivenhagen og dens avling til seg, 
og klager ikke mindre enn åtte ganger: ‘Jeg er bedrøvet 
over å skulle miste dette treet. ‘Én student av allegorien 
sier at den bør innta sin plass ved siden av lignelsen om 
den fortapte sønn, ettersom begge beretningene ‘gjør 
Herrens barmhjertighet så gripende og minneverdig’.

Det er tydelig at denne forsoning er vanskelig, krevende, 
og til tider svært smertefullt arbeid, slik forløsningens 
arbeid alltid er. Det skal graves og gjødsles. Det skal 
vannes, næres og beskjæres. Og det er stadige forsøk 
på poding – alt sammen i samme hensikt, at trærne i 
olivenhagen skulle ‘trives overmåte godt’ og bli ‘som ett 
legeme, og fruktene … likeverdige’ og at olivenhagens 
Herre kunne ‘[bevare] den naturlige frukten til seg selv’.
Uansett hvor langt bort Faderens barn kan ha havnet i 
synd og fremmedgjørelse, har det alltid vært Kristi (og 
hans disiplers) verk i enhver evangelieutdeling å samle 
dem inn, helbrede dem og forene dem med sin Mester” 
(Christ and the New Covenant [1997], 165–66).

•	 Du	finner	mer	informasjon	om	Israels	adspredelse	i	
“Oversikt over Israels adspredelse” i tillegget (side 404). 
Du finner mer informasjon om Israels innsamling i 
“Israels innsamling” i tillegget (side 405).

Jakobs bok 5:1. Hvem var Zenos?
•	 Zenos	var	en	hebraisk	profet	hvis	skrifter	fantes	på	
messingplatene, men som ikke er nevnt i Det gamle tes-
tamente. Han levde en eller annen gang etter profeten 
Abraham og før profeten Jesaja (se Helaman 8:19–20). 
Vi vet at han vitnet om Guds Sønns død og forløsning 
(se 1 Nephi 19:10; Alma 8:19). Zenos er mest kjent for 
sin allegori om oliventreet. Av denne allegorien ser vi 
tydelig at han var en profet og en seer (se Jakobs bok 5).

Jakobs bok 5:3. “Jeg sammenligner deg, O Israels 
hus, med et dyrket oliventre”
•	 I	oldtidens	Israel	var	det	vanlig	å	dyrke	oliventrær.	
Eldste Jeffrey R. Holland forklarte hvorfor Zenos’ bruk 
av oliventreet var et godt symbol på Guds kjærlighet til 
Israels hus:

“En forfatter har sagt om denne utstrakte symbolske 
fremstillingen: ‘Et jødisk sagn identifiserer livets tre som 
oliventreet, og med god grunn. Oliventreet er eviggrønt, 
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ikke løvfellende. Løvet hverken falmer eller felles med 
årstidene. Gjennom stekende hete og vinterkulde blir 
de stadig forynget. Uten bearbeidelse er oliventreet et 
vilt, uregjerlig tre som lett tar skade. Først etter langva-
rig, tålmodig kultivering, vanligvis åtte til ti år, begynner 
det å bære frukt. Lenge etter dette kommer ofte nye 
skudd frem fra tilsynelatende døde røtter. [De krokete 
stammene gir] inntrykk av slit og strev – av gammelt liv 
og fornyelse av liv.’ [Truman Madsen, “The Olive Press: 
A Symbol of Christ”, i The Allegory of the Olive Tree, 
red. Stephen D. Ricks and John W. Welch (1994), 2.]

Som Lehi selv sa, kunne intet annet symbol enn oliven-
treet på en bedre eller dypere måte vise Guds vidtfav-
nende, konstante forløsende kjærlighet – ikke minst den 
kjærlighet som vises ved at han ga sin enbårne Sønn.” 
(Christ and the New Covenant, 163–64).

Jakobs bok 5:3–77. Symbolske elementer i Zenos’ 
allegori
•	 En	allegori	eller	lignelse	skulle	ikke	tøyes	for	langt	
i et forsøk på å bringe ethvert element i nøyaktig 
samsvar med en eller annen symbolsk betydning. Visse 
hovedelementer må imidlertid defineres for at lignelsen 
skal kunne forstås. Et overordnet prinsipp i hele Zenos’ 
allegori er Herrens kjærlige omsorg for sitt folk. Det 
følgende kan også hjelpe deg å forstå allegorien (se 
også “Oversikt over Israels adspredelse” i tillegget på 
side 404 og “Israels innsamling” i tillegget på side 405).
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Symbol Betydning

Olivenhagen Verden

Dyrket oliventre Israels hus, Herrens paktsfolk

Vilt oliventre Hedninger, eller ikke-jøder  
(senere i lignelsen symboliserer 
ville grener det frafalne Israel)

Grener Folkegrupper

Det dyrkede oliventre-
ets røtter

Evangeliets løfter og pakter som 
Herren inngår med sine barn,  
en konstant kilde til styrke og  
liv for de trofaste

Treets frukt Menneskenes liv eller gjerninger

Graving, beskjæring 
og gjødsling

Herrens arbeid blant sine barn  
for å overtale dem til å være lydige 
og frembringe god frukt

Flytting av grener Grupper blir spredt over hele 
 verden, eller kommer tilbake til  
sitt opprinnelsessted

Innpodning Den åndelige gjenfødelse man må 
gjennom for å bli tilsluttet pakten

Råtnende grener Ugudelighet og frafall

Grener som blir  
kastet i ilden

Guds dom

Jakobs bok 5:8–10. Hva vil det si å pode  
inn grener?
•	 Ved innpodning blir  
friske, levende grener kap-
pet av et tre og satt på 
stammen til et annet tre for 
å vokse der. Grenene i 
denne allegorien symboli-
serer folkegrupper som 
Herren leder bort fra ett 
sted og planter på et annet. 
Til slutt vil ompodningen 
av Israel innebære at de 
kommer til “kunnskap om 
den sanne Messias” (1 Nephi 10:14).

Jakobs bok 5–7
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Israels adspredelse
Tiden før Kristus (vers 3–14)

Det dyrkede 
oliventre (Israel) 

er døende  
(vers 3–4).

Mesteren 
beskjærer og 
gjødsler. Noen 
få nye grener 
vokser frem, 

men toppen er 
fortsatt i ferd 

med å dø  
(vers 4–6).

Hovedgrenene 
fjernes og ville 
grener podes 

inn. Sarte  
grener  

gjemmes bort 
(vers 7–14).

De naturlige grenene gjemmes bort i de nederste delene av olivenhagen.

Visne grener blir 
brent (vers 7, 9).

Vilt oliventre  
(hedningene;  

vers 7, 9)

Gud så frafallet i det gamle Israel. Han sendte profeter for 
å rope omvendelse, men det var få som lyttet. Han lot de 
ugudelige bli tilintetgjort og bragte inn hedningene. Noen få 
rettferdige avgreninger av Israel ble spredt rundt i verden.

Tiden da Kristus levde på jorden
(vers 15–28)

God frukt 
(vers 15–18)

Dårlig jord, god 
frukt (vers 20–22)

Dårligere jord, god 
frukt (vers 23)

Frukt (denne grenen nev-
nes ikke igjen; vers 24)

God jord, god og dårlig 
frukt (vers 25)

Gud så at Israel (det opprinnelige 
treet) ble reddet og bar god frukt. 
Israels adspredte grener bar også 
god frukt, med unntak av nephittene 
og lamanittene, som bar både god og 
dårlig frukt.

Allegorien om oliventrærne: Jakobs bok 5
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Det store frafall
(vers 29–49)

Ond frukt 
(vers 29–37)

Ond frukt  
(vers 39 46)

Ond frukt  
(vers 39 46)

Bare ond frukt 
(vers 39 46)

Gud så at de kristne (det opprin-
nelige treet som besto av både 
israelitter og hedninger) hadde 
blitt fordervet, men røttene var 
fremdeles gode. De naturlige 
 grenene som var adspredt,  
var også fordervet.

Israels innsamling
Evangeliet går ut til hele verden  

(vers 50–76)

Etter hvert som de 
naturlige grenene 
vokser, blir de ville 

grenene brent (vers 
57–58, 65–73).
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Tusenårsriket (vers 76–77)

Alle trærne blir som ett 
og bærer naturlig frukt 

(vers 74–76).

Når det igjen kommer 
dårlig frukt, vil den 

gode frukten bli sanket 
sammen og oliven-
hagen vil bli brent 

(vers 77).

Gud og hans tjenere gjengir det rene evangelium. De begynner å 
samle inn det adspredte Israel og bringe evangeliet til hele verden. 
Etter hvert som rettferdighet brer om seg, blir de ugudelige tilin-
tetgjort helt til det ikke finnes ugudelighet lenger (Jesu Kristi annet 
komme). Rettferdighet råder i lang tid (tusenårsriket). Når ugude-
lighet igjen kommer inn i verden, vil Gud skille de rettferdige fra de 
ugudelige og rense jorden med ild.
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Jakobs bok 5:23–25. “Jeg har plantet en annen 
gren”
•	 Zenos’	allegori	hjelper	oss	å	forstå	at	Israels	adspre-
delse over hele verden var en velsignelse for Israel og 
resten av vår himmelske Faders barn. President Joseph 
Fielding Smith sa: “I denne lignelsen er oliventreet 
Israels hus … I sitt hjemland begynte det å dø. Derfor 
tok Herren grener som nephittene, de tapte stammer 
og andre som Herren ledet bort, som vi ikke vet noe 
om, til andre deler av verden. Han plantet dem over 
hele sin olivenhage, som er verden” (Answers to Gospel 
Questions, 4:204).

President James E. Faust (1920–2007) i Det første pre-
sidentskap forklarte hensikten med Israels adspredelse 
over hele verden: “Israels adspredelse over hele verden 
spredte de troendes blod slik at mange nasjoner nå 
har del i evangeliets plan” (i Conference Report, okt. 
1982, 127; eller Ensign, nov. 1982, 87).

Jakobs bok 5:41, 47, 49. “Hva mer kunne jeg ha 
gjort for min olivenhage?”
•	 Herren	spurte	tre	ganger:	“Hva	mer	kunne	jeg	ha	
gjort for min olivenhage?” ( Jakobs bok 5:41, 47, 49). 
Eldste Jeffrey R. Holland kommenterte hvordan dette 
spørsmålet hjelper oss å forstå Guds sanne natur og 
hans uavbrutte anstrengelser på vegne av sine barn:

“Etter å ha gravd og gjødslet, vannet og luket, beskåret, 
plantet om og podet, kaster [olivenhagens Herre] spa-
den og beskjæringssaksen og roper til alle som vil lytte: 
‘Hva mer kunne jeg ha gjort for min olivenhage?’

Hvilket uutslettelig bilde på Guds engasjement i vårt liv! 
Hvilken kval lider ikke en far når hans barn ikke velger 
ham eller ‘Guds evangelium’ [Romerne 1:1] som han har 
sendt dem!” (i Conference Report, okt. 2003, 74; eller 
Liahona, nov. 2003, 72).

Jakobs bok 5:47–48. Utvikle åndelige røtter
•	 President	Spencer W.	Kimball	(1895–1985)	forklarte	
hvorfor dype åndelige røtter må utvikle seg før grener 
og frukt kan vokse frem:

“Jeg tror vi finner en viktig lærdom i så henseende i 
lignelsen om olivenhagen som finnes i kapittel fem i 
Jakobs bok i Mormons bok …

‘… Grenene har fått overtaket over røttene, se, derfor 
vokste de raskere enn røttene var sterke til og tok styrken 
selv. Se, sier jeg, er det ikke dette som er årsaken til at 
trærne i din olivenhage er blitt fordervet?’ ( Jakobs bok 
5:47–48; uthevelse tilføyd).

Det later til at noen [siste-dagers-hellige] blant oss har 
det samme problemet. De ønsker rike avlinger – både 
åndelig og timelig – uten å utvikle de røtter som skal til 
for å frembringe dem. Altfor få er villige til å betale pri-
sen, i form av disiplin og arbeid, for å utvikle hardføre 
røtter. Denne prosessen skulle begynne mens vi er små. 
Lite visste jeg som gutt at de daglige gjøremål i hagen 
med å gi kyrne mat, bære vann, hugge ved, reparere 
gjerder, og alt det arbeidet som skal gjøres på en liten 
gård, utgjorde en viktig del av det å utvikle rotsystemet 
før man ble kalt på til å sende ut grener. Jeg er så 
takknemlig for at mine foreldre forsto forholdet mellom 
røtter og grener. La oss alle utvikle dype røtter slik at vi 
kan sikre oss den ønskede frukt av vårt velferdsarbeid” 
(i Conference Report, okt. 1978, 113; eller Lys over 
Norge, april. 1979, 131).

Jakobs bok 5:62–75. “Arbeide av all vår kraft 
denne siste gang”
•	 Da	han	var	medlem	av	De	sytti,	sa	eldste	Dean L.	
Larsen at vi alle deltar i denne siste innsats for å forbe-
rede verden for Jesu Kristi komme:

“[Dette] er den tid hvor Herren og hans tjenere vil gjøre 
den siste store innsats for å bringe sannhetens budskap 
til alle folkeslag på jorden og samle inn etterkommerne 
av oldtidens Israel som har mistet sin sanne identitet.

Profeten Zenos, som Jakob 
siterer i Mormons bok, 
sammenligner denne inn-
satsen med arbeidere som 
beskjærer og nærer en oli-
venhage og høster dens 
frukt for siste gang. Zenos 
sammenligner Frelseren 
med olivenhagens mester, 
som sier til sine hjelpere: 
‘La oss derfor gå og arbeide 

av all vår kraft denne siste gang. For se, enden nærmer 
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seg, og dette er siste gang jeg skal beskjære min oliven-
hage’ ( Jakobs bok 5:62).

Dere har kommet til jorden når grunnlaget er lagt for 
dette store arbeid. Evangeliet er gjengitt for siste gang. 
Kirken er etablert i nesten alle deler av verden. Scenen 
er satt for at de siste dramatiske scener kan utspille seg. 
Dere vil være de viktigste aktørene. Dere er noen av 
de siste arbeidere i vingården. Dette er det åk som er 
lagt på dere. Dette er den tjeneste dere er utvalgt for” 
(i Conference Report, april 1983, 47; eller Ensign, mai 
1983, 33).

Jakobs bok 6:10. “Sjøen av ild og svovel”
•	 Uttrykket	“sjøen	av	ild	og	svovel”	brukes	mange	
ganger i Skriftene ( Johannes’ åpenbaring 19:20; 20:10; 
2 Nephi 9:16, 19, 26; 28:23; Jakobs bok 3:11; 6:10; 
Mosiah 3:27; Alma 12:17; 14:14; L&p 76:36). Dette 
uttrykket brukes som regel til å beskrive enten det sted 
etter dommen, som venter den som ikke har omvendt 
seg, eller de psykiske kvaler som følger av synd.

Når det gjelder stedet som venter dem som ikke omven-
der seg, sier nyere åpenbaring: “[De ugudelige] skal 
gå bort i sjøen av ild og svovel, med djevelen og hans 
engler” (L&p 76:36).

Når det gjelder psykiske kvaler, sa profeten Joseph 
Smith (1805–44): “Et menneske er sin egen plageånd og 
sin egen fordømmer. Og herfra stammer uttalelsen om 
at de skal komme i sjøen som brenner med ild og svo-
vel. Skuffelsens plage i menneskesinnet er like intens 
som en sjø som brenner med ild og svovel” (History of 
the Church, 6:314).

Jakobs bok 7:2, 4, 7
Hvilke argumenter og metoder brukte 
Sherem? Hva er vår tids versjoner av 

disse argumentene og metodene?

Jakobs bok 7:1–23. Sherem, antikrist
•	 Jakobs	bok	7	forteller	om	den	første	antikrist	i	Mor-
mons bok (se kommentarene til Alma 30:6 på side 207). 
Sherem kunne, i likhet med andre som fulgte, “tale med 

stor kraft” og smiger for å forkynne “at det ikke skulle 
komme noen Kristus” ( Jakobs bok 7:2, 4).

President Ezra Taft Benson (1899–1994) sa at en av 
hovedhensiktene med Mormons bok er å hjelpe oss 
å skjelne mellom sannhet og villfarelse ved å vise oss 
motivene til slike som Sherem: “Mormons bok avslører 
Kristi fiender. Den tilintetgjør falsk lære og … styrker 
Kristi ydmyke disipler i kampen mot djevelens onde 
planer, metoder og dogmer i vår tid. De frafalne i 
 Mormons bok har mye til felles med de frafalne i dag.  
I sin uendelige kunnskap formet Gud Mormons bok 
slik at vi skal kunne se det feilaktige og vite hvordan vi 
skal bekjempe falske pedagogiske, politiske, religiøse 
og filosofiske begreper i vår tid” (i Conference Report, 
april 1975, 94–95; eller Ensign, mai 1975, 64).

Jakobs bok 7:2–4. Hvordan vi kan unngå å bli 
ført vill
•	 President	Ezra	Taft	Benson	ga	oss	følgende	tre	spørs-
mål som vi kan stille oss for å unngå å bli ført vill:

“1. Hva sier standardverkene om saken? …

Brigham Young sa at Mormons bok var skrevet på hans 
hjertes tavler, noe som utvilsomt hadde hjulpet ham å 
unngå å bli ført vill …

2. Den andre rettesnoren er: Hva har Kirkens presiden-
ter i de siste dager å si om saken – særlig den levende 
presidenten? …

3. Den tredje og siste prøven er Den hellige ånd – 
Åndens prøve. … Denne prøve kan bare ha full effekt 
dersom kommunikasjonskanalene til Gud er rene, 
dydige og uhemmet av synd. Brigham Young sa:

‘Dere kan vite om dere blir ledet rett eller galt … 
for ethvert prinsipp Gud har åpenbart, bringer sin 
egen overbevisning om dets sannhet med seg til 
menneskene …

For en ulykke det ville vært om én mann fikk lede oss 
til total ødeleggelse!’” (i Conference Report, okt. 1963, 
16–17).

Jakobs bok 7:13. “Vis meg et tegn”
•	 Herren	har	sagt	at	“en	ond	og	utro	slekt	krever	tegn”	
(Matteus 12:39). De som ønsker et tegn uten først å 
utøve tro, avslører sin åndelige tilstand.
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Profeten Joseph Smith ga et 
eksempel på dette prinsip-
pet: “En gang jeg preket i 
Philadelphia, ba en kveker 
om et tegn. Jeg ba ham tie. 
Etter prekenen ba han igjen 
om et tegn. Jeg fortalte for-
samlingen at mannen var 
utro, at en ond og utro 
slekt søker etter tegn og at 
Herren hadde sagt meg i 
en åpenbaring at enhver 
som krever tegn, er utro. 
‘Det stemmer,’ ropte noen, 

‘for jeg tok ham på fersk gjerning,’ noe mannen siden 
tilsto, da han ble døpt” (History of the Church, 5:268).

President Joseph F. Smith (1838–1918) forklarte svakhe-
ten i det å kreve tegn for å styrke tro: “Vis meg siste-
dagers-hellige som trenger 
mirakler, tegn og syner for 
å holde seg trofaste i Kir-
ken, og jeg vil vise dere 
medlemmer av Kirken som 
ikke har sitt liv i orden i 
Gud øyne, og som befinner 
seg på skråplanet. Det er 
ikke ved mirakuløse tilkjen-
negivelser vi skal vinne fot-
feste i sannheten, men ved ydmykhet og trofast lydighet 
mot Guds bud og lover” (i Conference Report, april 
1900, 40).

Jakobs bok 7:13–20. Tegn følger dem som tror
•	 Herren	erklærte:	“Tro	kommer	ikke	ved	tegn,	men	
tegn følger dem som tror” (L&p 63:9; se også vers 
10–12). Eldste Bruce R. McConkie (1915–85) forklarte 
at de rettferdige vil oppleve tegn i livet på grunn av 
sin tro:

“Tegn kommer som følge av tro. De kan ha den 
bivirkning å styrke troen til dem som allerede er åndelig 
innstilt, men de gis ikke først og fremst for å omvende 
noen til sannheten, men for å belønne og velsigne dem 
som allerede er omvendt  …

Tegn er hellige gaver i form av guddommelig gunst 
som er forbeholdt de trofaste, og mottakerne er befalt å 
ikke rose seg av dem” (Mormon Doctrine, 2. utg. [1966], 
713–14).

Jakobs bok 7:27. Adjø
•	 Enkelte	har	satt	spørsmålstegn	ved	bruken	av	det	
franske ordet adjø i Jakobs bok 7:27. En forfatter 
forklarte:

“Ordvalget bar preg av det språk Joseph Smith brukte, 
slik at vi kunne forstå det. Det er derfor ord som ikke 
var kjent på Mormons boks tid, finnes i den oversatte 
teksten.

Ordet adjø er definert i en ordbok fra Joseph Smiths 
tid som ‘et farvel, et uttrykk for gode ønsker når 
venner skilles ad’ [som betyr at jeg overgir deg i Guds 
hender]. (Noah Webster, An American Dictionary of 
the English Language, 1828). Selv om ordet er av fransk 
opprinnelse, var det i vanlig bruk i New England tidlig 
på 1800-tallet” (Edward J. Brandt: “I Have a Question”, 
Ensign, okt. 1985, 17).

Punkter å grunne på
•	 Hva	lærer	Zenos’	allegori	oss	om	Guds	anstrengelser	

på vegne av sine barn?

•	 President	Joseph	Fielding	Smith	sa:	“I	dag	reiser	siste-
dagers-hellige til alle deler av verden som arbeidere 
i olivenhagen for å høste denne frukten og lagre den 
til Mesteren kommer” (Answers to Gospel Questions, 
4:142). Hvordan kan du, i tillegg til å utføre misjonær-
arbeid, hjelpe Herren å høste frukt?

•	 Hvorfor	brukes	Sherems	metoder	med	så	stort	hell	
i dagens samfunn? Hvordan kan du styrke deg mot 
dem?

Forslag til oppgaver
•	 Skriv	i	dagboken	din	om	prinsipper	i	evangeliet	som	

du har funnet i Zenos’ allegori (se Jakobs bok 5). 
Sammenlign dem med de evangelieprinsippene 
Jakob fremhevet i Jakobs bok 6:3–13.

•	 Les	Alma	30:12–18	og	kommentarene	til	disse	ver-
sene (se side 208). Sammenlign Korihors argumen-
ter med Sherems argumenter i Jakobs bok 7:2–13. 
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Forklar for en venn eller et familiemedlem hvordan vi 
kan beskytte oss mot antikristers bedrag.

•	 Repeter	historien	under	Jakobs	bok	7:13	om	predi-
kanten som krevde et tegn av profeten Joseph Smith. 
Les Jakobs bok 7:13–20 og Alma 30:49–59, og sam-
menlign det Sherem og Korihor opplevde etter å ha 
krevd et tegn. Les Lære og pakter 63:7–12, og forklar 
hvorfor tro ikke kommer som følge av tegn.

Jakobs bok 5–7
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Enos – Mormons ord

Kapittel 17

Innledning
Mens du studerer bøkene Enos, Jarom, Omni og Mor-
mons ord, skulle du merke deg hvordan du kan motta 
veiledning fra Herren slik Enos gjorde. Historien om 
Enos viser Guds villighet til å velsigne og veilede oss 
som svar på personlig bønn. Beretningen om nephit-
tene som flyktet fra Lehi-Nephis land, viser at Gud også 
veileder sitt folk gjennom profetiske råd og advarsler. 
Gjennom personlig bønn og ved å følge profeten, får 
vi et vitnesbyrd om Herrens uendelige kjærlighet og 
omsorg for oss.

Kommentarer
Enos 1:1. “Herrens tukt og formaning”
•	 President	Ezra	Taft	Benson	(1899–1994)	rådet	fedre	
til å følge det mønster for undervisning som ble vist av 
rettferdige fedre i Mormons bok:

“Hva lærte de rettferdige fedrene i Mormons bok sine 
sønner? De lærte dem mange ting, men det overord-
nede budskap var ‘den evige Guds store plan’ – fallet, 
gjenfødelsen, forsoningen, oppstandelsen, dommen, 
det evige liv. (Se Alma 34:9.) Enos sa han visste at hans 
far var en rettferdig mann, ‘for han underviste meg i sitt 
språk og også i Herrens tukt og formaning – og velsig-
net være min Guds navn for det’ (Enos 1:1).

De i Mormons bok som ikke ble lært noe om det som 
angår Herren, men bare verdslig kunnskap, ble et 
utspekulert og ugudelig folk. (Se Mosiah 24:5, 7.)

Alle sannheter har ikke samme verdi. De frelsende 
sannheter er av størst verdi. Disse sannhetene forkynte 
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fedrene tydelig, ofte og med glød. Gjør vi fedre det 
samme?” (i Conference Report, okt. 1985, 47; eller 
Ensign, nov. 1985, 36).

Enos 1:2. En kamp for Guds åsyn
•	 Enos kjempet ikke mot Gud. Opptegnelsen forteller 
at Enos kjempet for Guds åsyn i bønn. Her er det snakk 
om kampen for å finne og 
gi uttrykk for sine virkelige 
ønsker under inspirasjon av 
Den hellige ånd. Å be på 
denne måten fordrer at 
man eliminerer tomme, tri-
vielle eller uoppriktige 
gjentagelser og isteden øser 
ut sine dypeste ønsker 
uttrykt i ord. Alt man sier, 
blir et uttrykk for en leng-
sel etter og et ønske om å 
gjøre Guds vilje. Slike bønner blir påvirket og veiledet 
av Den hellige ånd: “For vi vet ikke hva vi skal be om 
slik vi burde det. Men Ånden selv går i forbønn for oss 
med sukk som ikke rommes i ord” (Romerne 8:26).

Enos 1:3–4
Hvilke ord eller uttrykk viser Enos’ opprik-

tighet og tro mens han påkalte Gud?

Enos 1:3–15. Forberedelse til å motta svar  
på bønn
•	 Eldste	Robert D.	Hales	i	De	tolv	apostlers	quorum	
talte om den prosess Enos gjennomgikk som styrket 
hans tro og forberedte ham til å motta svaret på sin 
bønn:

“For det første hørte Enos evangeliets sannheter av sin 
far, akkurat som dere hører dem i deres familier og på 
denne konferansen.

For det annet lot han sin fars ord om ‘evig liv og de 
helliges glede’ [Enos 1:3] synke dypt i sitt hjerte.

For det tredje ble han fylt med et ønske om selv å få 
vite om disse lærdommene var sanne, og hvor han selv 
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sto i sin Skapers øyne. For å bruke Enos’ ord: ‘Min sjel 
hungret’ [Enos 1:4]. Fordi Enos hadde denne sterke 
åndelige lengselen, var han verdig til å motta Frelserens 
løfte: ‘Velsignet er alle de som hungrer og tørster etter 
rettferdighet, for de skal mettes med Den Hellige Ånd’ 
[3 Nephi 12:6].

For det fjerde adlød Enos Guds bud, og dette gjorde 
ham mottagelig for Den hellige ånd.

For det femte skriver Enos: ‘Jeg knelte ned for min 
Skaper og påkalte ham i kraftig bønn for min egen sjel. 
Og hele dagen lang påkalte jeg ham, ja, og da natten 
kom, hevet jeg fremdeles min røst så høyt at den nådde 
himlene’ [Enos 1:4]. Det var ikke lett. Troen kom ikke 
raskt. Faktisk beskrev Enos sin opplevelse med bønnen 
som en ‘kamp [han] hadde for Guds åsyn’ [Enos 1:2]. 
Men troen kom. Ved Den hellige ånds kraft fikk han sitt 
eget vitnesbyrd.

Vi kan ikke finne tro som Enos uten vår egen kamp i 
bønn for Guds åsyn. Jeg vitner om at belønningen er 
verd anstrengelsen … Jeg lover at om dere gjør disse 
tingene oppriktig og uavbrutt, vil de ordene Kristus talte 
til sine disipler, bli oppfylt i deres liv: ‘Be, så skal dere 
få, let, så skal dere finne, bank på, så skal det lukkes 
opp for dere.’ [Matteus 7:7]” (i Conference Report, okt. 
2004, 73–74; eller Liahona, nov. 2004, 88).

•	 Eldste	Neal A.	Maxwell	(1926-2004)	i	De	tolv	apost-
lers quorum sammenlignet det å motta svar på bønn 
med å åpne en kodelås. Det er en trinnvis prosess: 
“Gjennom bønn har jeg lært, gang på gang, at himme-
lens hvelv med alle dets velsignelser, bare kan åpnes 
som en kodelås. Én tilholder faller på plass når det 
finnes tro, en annen når det finnes personlig rettskaffen-
het. Den tredje og siste tilholderen faller først på plass 
når det som ønskes, etter Guds vurdering – ikke vår 
egen – er riktig for oss. Iblant banker vi løs på hvelvdø-
ren fordi vi ønsker noe veldig sterkt, og lurer på hvorfor 
døren ikke åpner seg. Vi ville ha vært svært bortskjemte 
barn om hvelvdøren åpnet seg noe lettere enn den 
gjør. Når jeg tenker tilbake, ser jeg tydelig at Gud elsker 
meg ved å se nærmere på de av mine bønner som 
han har avslått. Våre bønner som blir avslått, sier mye 
om oss selv, men også mye om vår ufeilbarlige Fader” 
(“Insights”, New Era, april 1978, 6).

Enos 1:5–8. “Enos, dine synder er deg forlatt”
•	 Eldste Richard G. Scott i De tolv apostlers quorum 
forklarte hvordan fullstendig omvendelse kan rense oss 

gjennom Jesu Kristi forson-
ing: “Forløseren kan saldere 
din personlige konto med 
rettferdighet og gi tilgivelse 
på grunnlag av omvendel-
sens barmhjertige vei [se 
Alma 42:15]. Fullstendig 
omvendelse er absolutt nød-
vendig for at forsoningen 
skal kunne utrette sitt fulle 
mirakel for deg. Når du for-
står forsoningen, vil du se at 
Gud ikke er en nidkjær Gud 

som gleder seg over å forfølge dem som feiler. Han er 
en absolutt fullkommen, barmhjertig, forståelsesfull, tål-
modig og tilgivende Fader” (i Conference Report, april 
1995, 101; eller Lys over Norge, juli 1995, 76).

Enos 1:9–14. Et ønske for andres velferd
•	 Etter	selv	å	ha	fått	del	i	forsoningens	velsignelser,	ba	
Enos for sitt eget folk, nephittenes, velferd, og deretter 
for sine fiender, lamanittenes åndelige velferd. Eldste 
Robert D. Hales talte om den omtanke de som er 
omvendt, føler for andre: “Skriftene bekrefter at de som 
virkelig er omvendt, gjør mer enn bare å forsake ver-
dens fristelser. De elsker Gud og sine medmennesker. 
Deres tanker og følelser dreier seg om Frelserens son-
offer. Fra det øyeblikk da Enos, Alma den yngre, Paulus 
og andre omvendte seg, gikk de helhjertet inn for 
oppgaven å bringe seg selv og sine medmennesker til 
Gud” (i Conference Report, okt. 2000, 6; eller Liahona, 
jan. 2001, 6). (Se også kommentarene til Mosiah 28:3 på 
side 163.)

Enos 1:13–16
Hva ønsket Enos av Herren i tilfelle nephit-

tene ble utryddet? Hvordan viser dette 
hans kjærlighet til sine medmennesker?
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Enos 1:10. “Herrens røst [kom] til mitt sinn”
•	 Åpenbaring	eller	inspirasjon	kommer	på	flere	måter,	
blant annet som tanker, inntrykk og følelser (se L&p 
6:15; 8:2–3). President Boyd K. Packer, president for De 
tolv apostlers quorum, forklarte hvordan vi kan gjen-
kjenne Herrens røst:

“Svar på bønn kommer på stillferdig vis. Skriftene beskri-
ver denne inspirasjonsrøst som en stille hvisken …

Jeg har etter hvert skjønt at inspirasjon kommer mer 
som en følelse enn som en lyd …

La vanskelige tanker bli skjøvet i bakgrunnen, og gå 
videre med livet. Grunn på og be om dem stillferdig og 
uopphørlig.

Svaret kommer kanskje ikke lik et lynnedslag. Det kan 
komme som litt inspirasjon her og litt der, ‘linje på linje 
og bud på bud’ (L&p 98:12).

Noen svar vil komme når man leser i Skriftene, noen 
når man hører taler. Og av og til, når det er viktig, vil 
tilskyndelser komme som en meget direkte og kraftfull 
inspirasjon. Tilskyndelsene vil være klare og umiskjen-
nelige” (i Conference Report, okt. 1979, 28, 30; eller 
Ensign, nov. 1979, 19–21).

•	 Profeten	Joseph	Smith	(1805–44)	ga	følgende	for-
klaring på hvordan Herren kommuniserer med oss: “Et 
menneske kan ha utbytte av å legge merke til den første 
tilskyndelse av åpenbaringens ånd: eksempelvis kan du 
når du føler at den rene intelligens tilflyter deg, få en 
plutselig innskytelse slik at du ved å legge merke til dette 
kan oppdage at bønnen går i oppfyllelse samme dag 
eller ganske snart, eller med andre ord at de ting som ble 
fremlagt av Guds ånd for ditt sinn, vil gå i oppfyllelse; og 
ved således å lære Guds ånd å kjenne og forstå den, kan 
du vokse inn i åpenbaringens prinsipp inntil du blir full-
kommen i Kristus Jesus” (History of the Church, 3:381).

Enos 1:23; Mormons ord 1:17. Streng tale
•	 Kirkens	ledere	må	noen	ganger	uttale	seg	skarpt	og	
direkte for å advare Kirkens medlemmer mot noe som 
kan sette deres frelse i fare. President Spencer W. Kimball 
(1895–1985) kom inn på denne forpliktelsen i en tale til 
unge voksne: “Jeg er sikker på at Peter, Jakob og Paulus 
syntes det var ubehagelig til stadighet å kalle folket til 
omvendelse og advare dem mot farer, men de fortsatte 

uforferdet å gjøre det. Vi, som deres ledere, må også all-
tid gjøre det samme. Hvis de unge ikke forstår, kan det til 
dels være vår feil. Men hvis vi gjør den riktige vei tydelig 
for dere, kan vi ikke lastes” (Love versus Lust, Brigham 
Young University Speeches of the Year [5. jan. 1965], 6).

Enos 1:27. “Mitt hvilested”
•	 Profeten	Joseph	Smith	sa	følgende	om	evig	hvile:	
“Gud har utpekt en tid eller avsatt en periode … når 
han vil bringe alle sine undersåtter som har vært lydige 
mot hans røst og holdt hans bud, inn til sin celestiale 
hvile. Denne hvilen er så fullkommen og herlig at 
mennesket trenger å forberede seg før det i henhold 
til dette rikes lover, kan komme inn i denne hvilen og 
nyte dens velsignelser … Gud har gitt bestemte lover 
til den menneskelige familie, som hvis de etterleves, er 
tilstrekkelige til å forberede dem til å arve denne hvilen” 
(History of the Church, 2:12).

Jarom 1:5. “De bannet ikke, heller ikke talte de 
bespottelig”
•	 President	Gordon B.	Hinckley	(1910–2008)	bekreftet	
behovet for å holde våre ord rene:

“Jeg sier dette til guttene. Jeg sier det også til dem blant 
dere eldre menn som strir med et lignende problem. 
Jeg gjør dette i kjærlighet. Jeg vet at Herren er tilfreds 
når vi fører et rent og dydig språk, for han har vist oss 
dette ved sitt eksempel. Hans åpenbaringer er gitt oss i 
positive, oppløftende og oppmuntrende ordelag for at 
vi skal kunne gjøre det som er rett, og gå frem i sannhet 
og godhet.

Ikke bann. Ikke bruk grovt språk. Styr unna såkalte 
grove vitser. Hold dere unna samtaler som er krydret 
med skitne uttrykk. Dere vil bli lykkeligere hvis dere 
gjør det, og deres eksempel vil gi styrke til andre” (i 
Conference Report, okt. 1987, 59; eller Lys over Norge, 
jan. 1988, 43).

Jarom 1:11. “Tro at han skal komme, som om 
han allerede hadde kommet”
•	 Sanne	profeter	som	Jarom,	som	levde	før	Jesu	Kristi	
fødsel, skrev om hans komme og hans forsoning som 
om det allerede hadde skjedd. Kong Benjamin sa: “Gud 
Herren har sendt sine hellige profeter blant alle mennes-
kenes barn for å forkynne dette for alle slekter, nasjoner 
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og tungemål, for at hver  
den som vil tro at Kristus 
skal komme, derved kan få 
forlatelse for sine synder og 
fryde seg med overmåte 
stor glede, som om han alle-
rede var kommet blant dem” 
(Mosiah 3:13; uthevelse til-
føyd). Abinadi sa: “Hvis 
Kristus ikke hadde kommet 
til verden – jeg taler nå om 
det som skal skje som om det 
allerede hadde skjedd – kunne det ikke ha vært noen for-
løsning” (Mosiah 16:6; uthevelse tilføyd).

Omni 1:12–17. Tre forskjellige sivilisasjoner i 
opptegnelsen
•	 I	denne	korte	beretningen	får	vi	høre	om	tre	folke-
grupper som Herren førte til det lovende land på den 
vestlige halvkule. Den første gruppen som omtales, er 
Lehis koloni. Det meste av Mormons bok handler om 
deres og deres etterkommeres historie.

Mormons bok omtaler også en annen gruppe, kalt 
Zarahemlas folk, som var etterkommere av Mulek, og 
som sluttet seg til nephittene (se Mosiah 25:2). Mulek, 
en sønn av kong Sidkia, forlot Jerusalem og reiste til 
Amerika etter at Babylon hadde ødelagt Jerusalem rundt 
år 587 f.Kr. (se Omni 1:15). Uten en skriftlig opptegnelse 
var Zarahemlas folk levende vitner om det Ånden sa til 
Nephi om at en hel nasjon ville synke ned i vantro (se 
1 Nephi 4:13). Mulekittene sluttet seg så til nephittene 
under kong Mosiahs regjering (se Omni 1:19).

Den tredje gruppen var jaredittene, som kom til det 
lovede land i tiden etter “det store tårnet” som nevnes 
i 1 Mosebok 11. Den opprinnelige jaredittkolonien 
vokste til et stort folk. Til slutt utslettet de imidlertid 
seg selv i en stor borgerkrig en gang mellom år 600 og 
300 f.Kr., og Coriantumr, deres siste konge, og Ether, en 
Herrens profet, var de eneste som overlevde (se Ether 
15:29–34). Ether fullførte opptegnelsen, og Coriantumr 
vandret omkring til han fant Zarahemlas folk, hvor han 
bodde “i et tidsrom av ni nymåner” (Omni 1:21) før han 
døde. Vi vet lite om jaredittene, bortsett fra det Moroni 
skrev i Ethers bok.

Omni 1:23–25. Kong Benjamin mottok de 
mindre plater
•	 Fra	og	med	1 Nephi	til	og	med	Omni	førte	profetene	
de mindre plater, mens kongen førte de større plater (se 
Jarom 1:14). Så skjedde det en viktig forandring. Ama-
leki ga de mindre platene til kong Benjamin. De mindre 
platene var nå fulle (se Omni 1:30). Fra kong Benjamins 
tid og fremover ble religiøse og historiske opptegnelser 
ført på de større platene. De mindre platene ble ikke 
lagt til før etter år 130 f.Kr. Mosiah til og med 4 Nephi er 
Mormons forkortelse av de større platene.

Omni 1:26
Hva rådet Amaleki oss til å gjøre for å bli frelst?

Omni 1:26. “Ofre hele deres sjel som et  
offer til ham”
•	 Eldste	Neal A.	Maxwell	forklarte	betydningen	av	å	ofre	
oss for Herren: “Virkelige, personlige ofre har aldri vært 
å legge et dyr på alteret. Isteden er det vilje til å legge 
dyret i oss på alteret og la det bli fortært!” (i Conference 
Report, april 1995, 91; eller Lys over Norge, juli 1995, 69).

Om samme emne sa eldste Maxwell senere: “Når dere 
underkaster dere Guds vilje, gir dere ham det eneste dere 
faktisk kan gi ham som virkelig er deres eget” (i Confe-
rence Report, april 2004, 48; eller Liahona, mai 2004, 46).

Mormons ord. En bro mellom Nephis mindre og 
større plater
•	 Blant opptegnelsene som  
nephittene førte, var 
Nephis mindre og større 
plater (se 1 Nephi 9:2). De 
større platene inneholdt 
hovedsakelig folkets time-
lige historie, mens de min-
dre platene inneholdt det 
som var hellig (se 1 Nephi 
9:2–4). Bøkene fra og med 
1 Nephi til og med Omni 
ble ført på Nephis mindre 
plater. Bøkene Mosiah til og med 4 Nephi er Mormons 
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forkortelse hentet fra de større platene (se kommenta-
rene til 1 Nephi 9:1–5 på side 22).

Mormons ord 1:7. “Herren vet alle ting som  
skal skje”
•	 Nephi	laget	ikke	de	mindre	platene	før	30	år	etter	at	
Lehis koloni forlot Jerusalem (se 2 Nephi 5:28–31). Han 
forsto ikke hvorfor han ble befalt å lage et nytt sett med 
plater, men han hadde tro på at det var i “en vis hen-
sikt” for Herren (1 Nephi 9:5). Nesten 1000 år senere 
brukte profeten Mormon de samme ord som Nephi da 
han vitnet om at han, i tillegg til sin forkortelse av de 
større platene, tok med Nephis mindre plater “i en vis 
hensikt” (Mormons ord 1:7).

Joseph Smith startet oversettelsen av Mormons bok med 
Mormons forkortelse av Nephis større plater. Han var fer-
dig med 116 manuskriptsider da Martin Harris ba Joseph 
inntrengende om å la ham ta med seg manuskriptet for å 
vise det til familiemedlemmer. Joseph spurte Gud ved tre 
anledninger om Martin kunne ta med seg manuskriptet, 
og til slutt fikk han tillatelse. Manuskriptet falt i ugudelige 
menneskers hender (se L&p 10:8) og ble kjent som det 
tapte manuskript, eller de 116 tapte sidene.

Tapet av manuskriptet viser tydelig hvorfor Herren 
befalte Nephi å skrive de mindre platene, og hvorfor 
Mormon ble inspirert til å ta dem med. Joseph Smith ble 
befalt å ikke oversette på nytt den delen han allerede 
hadde gjort ferdig, men å erstatte den ved å oversette 
Nephis mindre plater (se L&p 10:30, 38–45). Oversettel-
sen av de 116 sidene dekket år 600–130 f.Kr. – fra Lehis 
tid til kong Benjamins tid. De mindre platene dekket 
også år 600–130 f.Kr. – fra Lehi til kong Benjamin. Her-
ren sørget i sin allvitenhet for at den andre opptegnel-
sen, de mindre platene, dekket nøyaktig den perioden 
som ble dekket av de stjålne 116 sidene. Dette gjorde 
det også mulig for Herren å holde sin pakt med Enos 
om at “han [ville] bevare opptegnelsene” (Enos 1:16).

•	 Eldste	Jeffrey R.	Holland	i	De	tolv	apostlers	quorum	
bekreftet at den delen av Mormons bok som kommer 
fra de mindre platene, gir mer informasjon enn den som 
gikk tapt med de 116 sidene:

“Minst seks ganger i Mormons bok ser vi uttrykket ’i 
en vis hensikt’ brukt om det å lage, skrive og bevare 

Nephis mindre plater (se 1 Nephi 9:5; Mormons ord 
1:7; Alma 37:2, 12, 14, 18). Dere og jeg vet at den 
vise hensikten – den mest innlysende av dem – var 
å kompensere for tapet av de tidligere nevnte 116 
manuskriptsidene.

Det slår meg imidlertid at det finnes en enda visere 
hensikt … Nøkkelen til en slik visere hensikt finnes 
i vers 45 av Lære og pakter kapittel 10. Mens Herren 
underviser Joseph … sier han: ‘Se, det er mange ting 
gravert på Nephis [mindre] plater som kaster større lys 
over mitt evangelium’ (uthevelse tilføyd).

Så dette var helt klart ikke … noe gi og ta, dette i bytte 
for det – gi meg 116 manuskriptsider, så skal jeg gi deg 
142 sider med trykt tekst. Slik var det ikke. Vi fikk igjen 
mer enn vi mistet. Og det var kjent fra begynnelsen at 
det ville bli slik. Det var i en visere hensikt. Vi vet ikke 
nøyaktig hva vi gikk glipp av i de 116 sidene, men vi 
vet at det vi mottok fra de mindre platene, var person-
lige erklæringer fra tre store vitner [Nephi, Jakob og 
Jesaja], tre av Mormons boks største doktrinære røster, 
som vitnet om at Jesus er Kristus …

Det kan faktisk virke ganske opplagt at den eneste 
hensikten med de mindre platene, var å gi disse tre 
vitnene en talerstol” (“A Standard unto My People” 
[Church Educational System symposium on the Book of 
Mormon, 9. aug. 1994], 9–10; se LDS .org under gospel 
library/additional addresses/CES addresses).

•	 Eldste	Neal A.	Maxwell	vitnet	om	Guds	forutkunn-
skap og hvordan den styrker vår tro på ham:

“Få læresetninger, med unntak av dem som gjelder 
Guds eksistens, er mer grunnleggende enn den sannhet 
at Gud er allvitende …

… Gud er fullkommen når det gjelder guddommelige 
egenskaper, og en av disse er kunnskap: ‘… uten kunn-
skap om alle ting, ville ikke Gud kunne frelse noen del 
av sine skapninger, for det er den kunnskap han har om 
alle ting, fra begynnelsen til enden, som gjør det mulig 
for ham å gi denne forståelse til sine skapninger så de 
kan få del i evig liv. Og hvis ikke den tanke at Gud har 
all kunnskap hadde vært i menneskenes forstand, ville 
det vært umulig for dem å utøve tro på ham.’ (Foreles-
ning 4, avsnitt 11.) …
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Gud, som kjenner begynnelsen fra enden, vet derfor 
også alt imellom” (All These Things Shall Give Thee 
Experience [1979], 6–7).

Mormons ord 1:10–11. Amaleki leverte platene til 
kong Benjamin
•	 De	platene	Amaleki	ga	til	kong	Benjamin,	var	de	
mindre platene. På de større platene ble det gjort 
stadige tilføyelser, og de ble overlevert fra den ene 
opptegnelsesfører til den neste frem til år 385 e.Kr., da 
Mormon mottok de større platene og forkortet dem. 
Hans forkortelse ble skrevet på gullplatene, eller Mor-
mons plater.

•	 Du	kan	se	hvor	mange	sider	av	Mormons	bok	som	
er viet til forskjellige tidsrom, i oversikten “Nephittiske 
opptegnelsesførere” i tillegget (side 397).

Punkter å grunne på
•	 Hvorfor	er	bønn	nødvendig	for	å	kunne	nyte	forson-

ingens velsignelser?

•	 Språket	til	Zarahemlas	folk	hadde	blitt	forvansket	
fordi de ikke hadde noen opptegnelser. Hvordan 
hjelper opptegnelser og språk oss å vokse åndelig?

•	 Hvilke	eksempler	har	du	sett	på	Guds	forutkunnskap	
i ditt liv? (se kommentarene til Mormons ord 1:7 på 
side 130).

Forslag til oppgaver
•	 Skriv	litt	om	noen	av	de	“kamper”	du	har	hatt	for	

Guds åsyn som har ført til åndelig vekst (se kommen-
tarene til Enos 1:2 på side 126). Les om disse ånde-
lige opplevelsene fra tid til annen for å bli minnet om 
hvordan Herren har veiledet deg.

•	 Studer	og	drøft	med	en	venn	hvilke	“strenge”	råd	
vi har fått fra profeter i vår tid som advarer oss mot 
åndelige farer (se kommentarene til Enos 1:23; Mor-
mons ord 1:17 på side 128).

•	 Bruk	historien	om	de	116	tapte	sidene	som	eksem-
pel, og forbered en kort leksjon om Guds allvitenhet 
og hans evne til å oppfylle sine hensikter.

Enos – Mormons ord
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Mosiah 1–3

Kapittel 18

Innledning
Med hjelp av de hellige profeter som var blant hans 
folk, arbeidet kong Benjamin “med hele sin legems-
styrke og alle sine sjelsevner” for å “opprette fred i 
landet” (Mormons ord 1:18). Nær slutten av sitt liv ba 
Benjamin folket samle seg ved templet. Under denne 
samlingen rapporterte han om sin regjeringstid som 
konge, utnevnte sin sønn Mosiah som sin etterfølger, 
underviste i Kristi evangelium og formante nephittene 
til å påta seg Jesu Kristi navn. Den delen av Benjamins 
tale som blir behandlet i dette kapitlet av håndboken, 
viser hvilke idealer han sto for – villighet til å tjene 
andre, takknemlighet for guddommelig forsyn og 
avhengighet av Frelseren. Vi kan vokse i ydmykhet og 
styrke vårt paktsforhold til Gud ved å leve i samsvar 
med de prinsipper kong Benjamin forkynte.

Kommentarer
•	 Det	kan	være	lærerikt	å	sammenligne	lengden	på	
bøkene i Mormons bok og tidsperiodene de dekket. Se 
oversikten “Sidetall i Mormons bok og tidsperioder” i 
tillegget (side 400).

Mosiah 1:1–2. Overgang fra første- til 
tredjepersonsberetning i Mosiahs bok
•	 Det	er	en	overgang	fra	førstepersonsberetningene	
i de første bøkene i Mormons bok til tredjepersons-
beretningen i Mosiahs bok. Bøkene 1 Nephi til og 
med Omni ble oversatt fra Nephis mindre plater og er 
originalforfatternes egne skrifter. Altså ble de skrevet 
i førsteperson. Bøkene Mosiah til og med 4 Nephi er 
imidlertid alle hentet fra Mormons forkortelse av Nephis 
større plater. Disse bøkene er Mormons forkortelse av 
originalforfatternes opptegnelser.

Mosiah 1:3–10. Guds mysterier
•	 Uttrykket	“Guds	mysterier”	slik	det	brukes	i	Mormons	
bok (Mosiah 1:3), omfatter de frelsende prinsipper i 
Jesu Kristi evangelium. De kalles ikke mysterier fordi 
de er mystiske eller vanskelige å forstå, men fordi Gud 
åpenbarer dem til oss på betingelse av vår tro og lydig-
het. De har til hensikt å lede Guds barn til evig liv. “Et 
mysterium er en sannhet man ikke kan få fatt i unntatt 
ved guddommelig åpenbaring – en hellig hemmelighet 
… I våre dager er de store sannheter som gjelder 

prestedømmets gjengivelse, arbeidet for de døde og 
Kirkens gjenopprettelse, ‘mysterier’ fordi de ikke kunne 
ha blitt oppdaget om det ikke var ved åpenbaring” 
(Hyrum M. Smith and Janne M. Sjodahl, The Doctrine 
and Covenants Commentary, rev. utg. [1972], 141).

Mosiah 1:4–7
Hva ville ifølge kong Benjamin ha hendt 

med nephittene om de ikke hadde 
hatt en skriftlig opptegnelse?

Mosiah 1:4–6. “Egypternes språk”
•	 Benjamin,	Nephi	(se	1 Nephi	1:2)	og	Moroni	(se	
Mormon 9:32) omtalte alle det egyptiske språk. I Mosiah 
1:4–6 gjør kong Benjamin det klart at det var en grunn til 
at hans sønner trengte å lære “egypternes språk”. Det var 
nødvendig for å kunne studere befalingene som fantes 
på messingplatene og Nephis plater (se Mosiah 1:6). Fra 
Nephis tid og frem til Moroni hadde nephittene en vari-
ant av det egyptiske språk (se kommentarene til 1 Nephi 
1:2 på side 11 og til Mormon 9:32–34 på side 350).

Mosiah 1:10. Mosiah skulle bli den nye kongen
•	 Gransker	man	Mormons	bok	omhyggelig,	ser	man	
en rekke tradisjoner og skikker som har sin opprinnelse 
i det gamle Israel. Det er en slående likhet mellom 
Mosiahs overtagelse av den nephittiske tronen i de 
første kapitlene av Mosiah, og måten konger ble kronet 
på i Det gamle testamente (se Stephen D. Ricks: “King, 
Coronation, and Covenant in Mosiah 1–6”, i John L. 
Sorenson and Melvin J. Thorne, red., Rediscovering the 
Book of Mormon [1991], 209).

Her er noen likheter mellom kroningsseremoniene i 
Mormons bok og Det gamle testamente: (1) De trodde 
at konger ble valgt av himmelen (se Mosiah 1:9–10; 
6:3, 5; 1 Kongebok 2:15; 2 Kongebok 15:5); (2) kronin-
gen fant sted i helligdommen (se Mosiah 1:18; 1 Kon-
gebok 1:39–45); (3) overrekkelse av hellige relikvier, 
artefakter eller andre gjenstander i forbindelse med kro-
ningen (se Mosiah 1:15–16; 2 Kongebok 11:12); (4) sal-
velse (se Mosiah 6:3; 1 Kongebok 1:33–34) (se Ricks, i 
Rediscovering the Book of Mormon, 210, 213–14).
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“Idealet var dessuten at den nye kongen skulle overta 
før den gamle døde, og denne maktoverføringen var 
forbundet med den seremoni hvor folket inngikk eller 
fornyet sin pakt med Gud” (Ricks, i Rediscovering the 
Book of Mormon, 216). Dette fant sted litt senere med 
kong Benjamins folk da de erklærte: “Vi er villige til å 
inngå en pakt med vår Gud om å gjøre hans vilje og 
være lydige mot hans befalinger” (Mosiah 5:5).

Mosiah 1:11–12. Navnet kong Benjamin ønsket å 
gi sitt folk
•	 Hovedhensikten	med	at	kong	Benjamin	samlet	sitt	
folk var å gi dem et navn. Han ønsket å gi dem et ånde-
lig løft. Han og mange andre hellige profeter hadde 
brukt mange år på å forkynne for folket og forberede 
dem åndelig til å påta seg Kristi navn (se Mormons ord 
1:5–18). Gjennom hele sin tale snakket kong Benjamin 
om hvordan de verdig kunne påta seg det navn han 
ønsket å gi dem. Så, i Mosiah 5:8–11, sa han tydelig at 
navnet var Jesus Kristus.

Mosiah 2:9
Hvordan kan du bruke kong Benjamins læreset-
ninger til å forbedre din egen religionsutøvelse?

Mosiah 2:17.    Tjeneste
•	 President Howard W. Hunter (1907–95) sa at rettskaf-
fenhet skulle stå sentralt i all tjeneste vi yter: “Fortsett å 

søke anledninger til tje-
neste. Vær ikke for opptatt 
av status … Det er viktig å 
bli verdsatt. Men vi skulle 
konsentrere oss om rettfer-
dighet, ikke anerkjennelse, 
om tjeneste, ikke status. 
Den trofaste besøkende 
lærerinne, som i stillhet 
utfører sin oppgave måned 

etter måned, er akkurat like viktig for Herrens verk som 
de som bekler det enkelte betrakter som mer fremtre-
dende stillinger i Kirken. Det kan ikke settes likhetstegn 
mellom synbarhet og verdi” (“Til Kirkens kvinner”, Lys 
over Norge, jan. 1993, 93–94).

•	 Eldste	Robert J.	Whetten	i	De	sytti	forklarte	hvordan	
den tjeneste vi yter for andre, kan brukes til å måle hvor 
dypt vår personlige omvendelse stikker:

“Omvendelse vil si å vie deres liv til å hjelpe og tjene 
andre som trenger deres hjelp og dele med dem av 
deres gaver og velsignelser …

Enhver uselvisk og vennlig handling styrker dere 
åndelig. Gud ønsker å bruke dere til å velsigne andre. 
Deres fortsatte åndelige vekst og evige fremgang er 
nært knyttet til deres omgang med andre – hvordan den 
behandler dem. Er dere virkelig glad i andre og blir en 
velsignelse i deres liv? Er ikke målet på graden av deres 
omvendelse hvordan dere behandler andre? Den som 
bare gjør de tingene i Kirken som angår ham selv, vil 
aldri nå målet om fullkommenhet. Å hjelpe andre er det 
evangeliet og et opphøyet liv handler om” (i Conference 
Report, april 2005, 96; eller Liahona, mai 2005, 91).

•	 Eldste	Dallin	H.	Oaks	i	De	tolv	apostlers	quorum	
hjalp oss å forstå at i tillegg til den tjeneste vi yter, er 
grunnen til at vi gjør det svært viktig:

“Det siste motivet … er etter min mening den beste 
av alle grunner. I forbindelse med tjeneste er den det 
som Skriftene kaller ‘en enda bedre vei’ (1 Korinterbrev 
12:31) …

Hvis vår tjeneste skal være mest mulig effektiv, må den 
utføres på grunn av kjærlighet til Gud og kjærlighet til 
hans barn” (i Conference Report, okt. 1984, 16; eller Lys 
over Norge, med taler fra oktoberkonferansen i 1984, 9).

Mosiah 2:21–24, 34. “I gjeld til ham”
•	 Eldste	Joseph B.	Wirthlin	(1917–2008)	i	De	tolv	apost-
lers quorum sa at vi alle våre dager skulle strekke oss 
etter evig liv som et middel til å vise takknemlighet for 
den gjeld Jesus Kristus betalte for oss:

“Hvordan kan vi noen gang tilbakebetale vår gjeld til 
Frelseren? Han betalte en gjeld han ikke skyldte, for å 
befri oss fra en gjeld vi aldri kan betale. På grunn av 
ham vil vi leve for evig. På grunn av hans uendelige 
forsoning kan våre synder vaskes bort, noe som gjør det 
mulig for oss å oppleve den største av alle Guds gaver – 
evig liv [se L&p 14:7].

Kan en slik gave ha en pris? Kan vi noen gang gjen-
gjelde en slik gave? Kong Benjamin i Mormons bok sa 
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‘at selv om dere skulle gi all den takk og pris som hele 
deres sjel har kraft til å romme … [og] tjene ham av hele 
deres sjel, ville dere likevel være ulønnsomme tjenere’ 
[Mosiah 2:20–21]” (i Conference Report, april 2004, 44; 
eller Liahona, mai 2004, 40).

•	 Noe	av	det	beste	vi	kan	gjøre	for	å	vise	takknem-
lighet for det vår himmelske Fader og Jesus Kristus gir 
oss, er å holde budene. President Joseph Fielding Smith 
(1876–1972) sa:

“Vi er ytterst utakknemlige mot vår Fader og hans 
elskede Sønn når vi ikke i all ydmykhet og med ‘et søn-
derknust hjerte og en angrende ånd’ er villige til å holde 
budene. Når vi tenker nærmere over alt vår Frelser har 
gjort for oss gjennom sin forsoning, vil ethvert guddom-
melig bud som brytes, være en handling som vitner om 
stor utakknemlighet.

Vi vil aldri bli i stand til å nedbetale gjelden. Vårt hjerte 
skulle være fylt til randen av takknemlighet, og vi skulle 
vise kjærlighet og lydighet for hans store og inderlige 
barmhjertighet. På grunn av det han har gjort, skulle 
vi aldri svikte ham. Han har kjøpt oss dyrt, og offeret 
besto i at han gjennomgikk store lidelser og ofret sitt 
blod på korset.

Han har bedt oss om å holde hans bud. Selv sier han at 
de ikke er tunge, men allikevel er det svært mange av 
oss som ikke er villige til å holde dem. Jeg snakker nå 
om jordens innbyggere generelt. Vi er ikke villige til å 
gjøre det. Det er intet mindre enn mangel på takknem-
lighet. Vi er svært utakknemlige.

Ethvert medlem av denne kirke som ikke helligholder 
sabbatsdagen, som ikke betaler en ærlig tiende, som 
ikke holder Visdomsordet eller som bevisst bryter 
et annet av de bud Herren har gitt oss, viser mangel 
på takknemlighet overfor Guds Sønn, og den som er 
utakknemlig mot Guds Sønn, er også utakknemlig mot 
Faderen som sendte ham” (Frelsende læresetninger, red. 
Bruce R. McConkie, 3 bind [1954–56], 1:121–22).

Mosiah 2:25. Din kropp “tilhører ham som 
skapte [deg]”
•	 Mosiah	2:25	er	Herrens	svar	til	dem	som	hevder:	“Det	
er min kropp, og jeg kan gjøre hva jeg vil med den.” 

Kong Benjamins påstand at vår kropp tilhører Gud, 
stemmer overens med Paulus’ læresetninger da han 
skrev: “Dere er dyrt kjøpt! La da legemet være til ære for 
Gud” (1 Korinterbrev 6:20).

Mosiah 2:34–41. Bevisst opprør mot Gud
•	 Når	man	vet	hva	som	er	rett	og	ikke	gjør	det,	bryter	
man ikke bare den aktuelle loven, men setter seg i 
opposisjon til Gud – en alvorlig synd i seg selv. Pre-
sident Gordon B. Hinckley (1910–2008) ga følgende 
enkle illustrasjon på et slikt opprør: “Jeg minnes at en 
biskop fortalte meg om en kvinne som kom for å få en 
anbefaling. Da hun ble spurt om hun holdt Visdomsor-
det, sa hun at hun drakk en kopp kaffe fra tid til annen. 
Hun sa: ‘Biskop, du vil vel ikke la det holde meg fra å 
komme til templet?’ Til dette svarte han: ‘Søster du vil 
sikkert ikke la en kopp kaffe stå mellom deg og Her-
rens hus’” (i Conference Report, april 1990, 67; eller Lys 
over Norge, juli 1990, 44).

Mosiah 3:5, 17–18. Hva betyr benevnelsen Den 
Allmektige Herre ?
•	 Av	alle	profetene	i	Mormons	bok	er	det	bare	kong	
Benjamin som bruker benevnelsen allmektig, som 
eldste Bruce R. McConkie (1915–85) i De tolv apostlers 
quorum definerte slik: “Kristus er Den Allmektige Herre 
(Mosiah 3:5, 17–18, 21; 5:2, 15; Johannes’ åpenbaring 
19:6), og det vil si at han som alles Herre har all makt” 
(Mormon Doctrine, 2. utg. [1966], 452).

Mosiah 3:7. Så store var hans kvaler
•	 Eldste	Neal A.	Maxwell	(1926–2004)	i	De	tolv	apost-
lers quorum omtalte den lidelse Jesus Kristus gjennom-
gikk som “forsoningens fryktinngytende regnestykke”:

“Tenk dere Jehova, denne og andre verdeners Skaper, 
‘forundret’! Jesus hadde kunnskap om hva han måtte 
gjøre, men han hadde ikke erfart det. Han hadde aldri 
selv gjennomgått den intense og krevende prosess som 
en forsoning var. Derfor, når kvalene satte inn for fullt, 
var det så mye, mye verre enn selv han, med sitt unike 
intellekt, noensinne hadde forestilt seg! Det er ikke til 
å undres over at en engel kom for å styrke ham! (Se 
Lukas 22:43.)
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Den samlede vekt av alle 
jordiske synder – fortidens, 
nåtidens og fremtidens syn-
der – presset på denne full-
komne, syndfrie og 
følsomme sjel! Alle våre 
skrøpeligheter og sykdom-
mer var også, på et eller 
annet vis, med i forsoning-
ens fryktinngytende regne-
stykke. (Se Alma 7:11–12; 
Jesaja 53:3–5; Matteus 8:17.) 
Den forpinte Jesus tryglet 

ikke bare Faderen om at timen og kalken måtte gå ham 
forbi, men han gjorde det med følgende ord: ‘Og han 
sa: Abba, Far! Alt er mulig for deg. Ta denne kalk fra 
meg!’ (Markus 14:35–36).

Hadde ikke Jesus, som Jehova, sagt til Abraham: ‘Skulle 
noen ting være umulig for Herren?’ (1 Mosebok 18:14). 
Hadde ikke hans engel fortalt en forvirret Maria: ‘For 
ingenting er umulig for Gud’? (Lukas 1:37; se også Mat-
teus 19:28; Markus 10:27; Lukas 18:27).

Jesu anmodning var ikke spill for galleriet!

Håpet han i denne ekstreme situasjon kanskje på en 
reddende vær i krattet? Jeg vet ikke. Hans lidelse – etter-
som den var enorm ganget med uendelig – fremkalte 
senere hans hjerteskjærende rop på korset, et rop av 
forlatthet. (Se Matteus 27:46.)

Likevel opprettholdt Jesus sin opphøyde underdanighet, 
slik han hadde gjort i Getsemane: ‘Men ikke som jeg vil, 
bare som du vil’ (Matteus 26:39)” (i Conference Report, 
april 1985, 92; eller Ensign, mai 1985, 72–73).

•	 En	kommentator	skrev	at	Frelserens	lidelse	var	den	
samlede vekt av fallets konsekvenser: “Jesus visste at 
den redselsfulle timen for hans verste ydmykelse hadde 
kommet – at fra dette øyeblikk og frem til det store rop 
idet han utåndet, var det intet annet igjen for ham på 
jorden enn den fysiske smertes tortur og de bitreste 
psykiske kvaler. Alt som et menneske kan tåle av 
lidelse, skulle dynges over hans sammensunkne kropp; 
enhver elendighet som hjerteløs og overveldende 
krenkelse kan påføre, skulle veie tungt på hans sjel, 
og i denne fysiske pine og denne sjelekval skulle til og 
med hans guddommelige ånds opphøyde og strålende 
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uforstyrrelighet bli rammet av en kortvarig, men red-
selsfull formørkelse. Smerte i sin heftigste form, skam i 
sin mest overveldende brutalitet, hele byrden av men-
neskers frafalne og falne tilstand av synd og mystikk – 
dette var det han nå sto overfor i hele dens uforklarlige 
opphopning” (F. W. Farrar, The Life of Christ [London: 
Cassell and Co., 1874], side 622–23; sitert i Bruce R. 
McConkie: The Mortal Messiah, Book 4 [1981], 126).

Mosiah 3:17. “[Det skal ikke] gis noe annet navn”
•	 Det	første	presidentskap	og	De	tolv	apostlers	quorum	
erklærte at frelse kommer gjennom Jesus Kristus: “Som 
hans rettmessig ordinerte apostler bærer vi vitnesbyrd 
om at Jesus er den levende Kristus, Guds udødelige 
Sønn. Han er den store kong Immanuel, som i dag står 
ved sin Faders høyre hånd. Han er verdens lys, liv og 
håp. Hans vei er den sti som fører til lykke i dette liv og 
evig liv i den kommende verden” (“Den levende Kristus 
– Apostlenes vitnesbyrd”, Liahona, april 2000, 3).

Mosiah 3:19.    Det naturlige menneske
•	 Uttrykkene	naturlig eller av natur, som ofte brukes, 
antyder en iboende del av vår identitet, noe vi er født 
med. I Skriftene brukes imidlertid, naturlig i betydning 
fallen eller syndig. Selv om vi blir født uskyldige (see 
L&p 93:38), kommer alle mennesker, på grunn av 
Adams fall, inn i en fallen verden og en tilstand av 
åndelig død (se Alma 42:9), adskilt fra Guds nærhet. 
Ettersom de kjenner godt og ondt (se Moses 4:11; 
5:11) og lever i denne ufullkomne tilstand, synder alle 
mennesker (se Romerne 3:23; 1 Johannes 1:8, 10) og 
gjennomgår sitt eget “fall” som følge av dette (se Moses 
6:49, 55). Det er med andre ord ved overtredelse av 
Guds lov at vi blir et “naturlig menneske” (se Alma 
42:10, 12; L&p 20:20). Av dette følger at et naturlig 
menneske er en fiende av Gud (se Mosiah 3:19   ), 
inntil han eller hun kvalifiserer seg til forsoningens ren-
sende innflytelse ved å etterleve Guds bud (se Mosiah 
3:11–12, 19   ).

•	 Kong	Benjamin	sa	at	for	å	legge	av	det	naturlige	
menneske må vi føye oss etter Den Hellige Ånds 
tilskyndelser (se Mosiah 3:19   ). I en konferansetale 
forklarte eldste Neal A. Maxwell hvordan vi kunne 
klare dette: “Personlig rettskaffenhet, gudsdyrkelse, 
bønn og skriftstudium er så avgjørende for å ‘[avlegge] 
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det naturlige menneske’ (Mosiah 3:19)” (i Conference 
Report, okt. 2000, 46; eller Liahona, jan. 2001, 43).

I en tidligere tale minnet eldste Maxwell om et annet 
redskap vi kan bruke til å legge av det naturlige menne-
ske, sammen med en advarsel: “Håp er spesielt tiltrengt 
i den ‘nærkamp’ som må til for å avlegge det naturlige 
menneske (se Mosiah 3:19). Å gi opp og forsake Gud 
og seg selv innebærer samtidig at en underkaster seg 
det naturlige menneske” (i Conference Report, okt. 
1994, 46; eller Lys over Norge, jan. 1995, 32).

Mosiah 3:19.    Bli en hellig
•	 Idet	han	redegjorde	for	hva	det	vil	si	å	være	en	hellig,	
ga eldste Quentin L. Cook i De tolv apostlers quorum 
følgende definisjon og deretter eksempler på ting vi må 
ta avstand fra:

“Det greske ordet for hellig indikerer at man skiller seg 
ut fra verden [i Daniel H. Ludlow, red., Encyclopedia of 
Mormonism, 5 bind. (1992), 3:1249]. Hvis vi skal være 
hellige i vår tid, må vi ta avstand fra ugudelig adferd og 
nedbrytende ting som er så fremherskende i verden.

Vi blir bombardert med bilder av vold og umoral. 
Upassende musikk og pornografi blir tolerert i økende 
grad. Bruk av narkotika og alkohol brer om seg. Det 
legges mindre vekt på ærlighet og karakter. Det stilles 
krav om personlige rettigheter, men plikter, ansvar og 
forpliktelser blir forsømt. Språkbruken er blitt grovere, 
og man utsettes mer for det som er nedrig og vulgært. 
Satan har vært nådeløs i sine anstrengelser for å under-
grave planen for lykke. Hvis vi tar avstand fra denne 
verdslige adferd, vil vi ha Ånden med oss i livet og 
oppleve gleden ved å være verdige siste-dagers-hellige” 
(i Conference Report, okt. 2003, 100–101; eller Liahona, 
nov. 2003, 95).

Mosiah 3:19.    “Som et barn”
•	 President	Henry B.	Eyring	i	Det	første	presidentskap	
forklarte hvordan det å bli “som et barn” (Mosiah 3:19) 
gir åndelig sikkerhet:

“Kong Benjamin gjør det klart hvordan vi kan … få for-
andret vår natur gjennom Jesu Kristi forsoning. Bare på 
den måten kan vi bygge på den sikre klippe og deretter 
stå fast i rettferdighet gjennom fristelsens stormer.

Kong Benjamin beskriver denne forandringen med en 
vakker sammenligning, benyttet av profeter i tusener av 
år, og av Herren selv. Den går ut på at vi kan, og vi må, 
bli som et barn – et lite barn.

For noen vil ikke det bli lett å forstå eller akseptere. De 
fleste av oss ønsker å være sterke. Vi betrakter kanskje 
det å være som et barn, som å være svak …

Men kong Benjamin, som 
forsto like godt som noe 
annet jordisk menneske 
hva det ville si å være en 
mann med styrke og mot, 
sier klart at å være som et 
barn ikke er å være barns-
lig. Det er å være lik Frelse-
ren, som ba til sin Fader 
om styrke til å gjennomføre 
Hans vilje, og så gjorde det. 

Vår natur må forandres til å bli som et barns for å 
oppnå den styrke vi må ha for å være trygge når 
moralsk fare er på ferde …

Vi er på den sikre klippe, som er Frelseren, når vi har 
underkastet oss Ham i tro og fulgt Den hellige ånds vei-
ledning ved å holde budene lenge nok og trofast nok 
til at forsoningens kraft har forandret vårt hjerte. Når vi 
ved dette har blitt som et lite barn i vår evne til å vise 
kjærlighet og adlyde, er vi på sikker grunn.

Av kong Benjamin lærer vi hva vi kan gjøre for å 
komme over på den sikre grunn. Men husk: Våre hand-
linger er midlene, ikke målet vi søker. Våre handlinger 
gjør det mulig for Jesu Kristi forsoning å forandre oss 
til det vi må bli. Vår tro på Jesus Kristus fører oss til 
omvendelse og til å holde hans bud. Vi er lydige og vi 
motstår fristelse ved å følge Den hellige ånds tilskyn-
delser. Med tiden vil vår natur forandres. Vi vil bli som 
et lite barn, lydig mot Gud og mer nestekjærlig. Denne 
forandringen vil, hvis vi gjør alt vi må for å bevare den, 
kvalifisere oss til å nyte de gaver som kommer med Den 
hellige ånd. Deretter vil vi være trygge på den eneste 
sikre klippe” (i Conference Report, april 2006, 14–15; 
eller Liahona, mai 2006, 15–16).
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Mosiah 3:19 
Hvilke av et lite barns egenskaper trenger vi? 

Hvordan utvikler vi disse egenskapene?

Punkter å grunne på
•	 På	hvilke	måter	har	du	kommet	nærmere	Gud	ved	å	

tjene andre?

•	 Hvordan	gjør	forsoningen	deg	i	stand	til	å	over-
vinne det naturlige menneske? Hvorfor er det bare 
ved Kristi forsoning du kan bli en hellig? (se Mosiah 
3:19    ).

•	 Mosiah	1:5–6	forklarer	at	fordi	de	hadde	Skriftene	
“for [sine] øyne”, unngikk nephittene å synke ned i 
vantro. Hvorfor er det viktig for deg å ha skriftstu-
dium som en daglig vane?

Forslag til oppgaver
•	 Kong	Benjamin	forklarte	at	når	vi	får	lære	Guds	ord,	

er vi ikke lenger “ulastelige i Guds øyne” (Mosiah 
3:22). Skriv et svar på følgende argument: Hvis vi blir 
mer ansvarlige når vi hører Guds ord, hvorfor er det 
da en fordel å studere evangeliet og lære mer? (se 
L&p 130:18–19; 131:6). Finn og skriv ned minst tre 
skriftsteder som beskriver velsignelsene ved å studere 
evangeliet.

•	 Bruk	Mosiah	3	til	å	lage	en	oversikt	som	viser	og	
forklarer Frelserens misjon i jordelivet og livet etter 
døden.
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Mosiah 4 – 8

Kapittel 19

Innledning
Nephittene som lyttet til kong Benjamin, erkjente at de 
hadde behov for forsoningens forløsende kraft. Som 
følge av dette ba de om tilgivelse, fikk fred i samvittig-
heten og påtok seg Jesu Kristi navn. I likhet med disse 
nephittene kan også vi oppleve en forandring i hjertet 
og leve slik at vi alltid kan glede oss og “fylles med 
kjærlighet til Gud og alltid bevare en forlatelse for [våre] 
synder”. Kong Benjamins tale lærer oss hvordan vi kan 
“vokse i kunnskapen om hans herlighet som skapte 
[oss]” (Mosiah 4:12) ved tro, omvendelse og å inngå og 
holde pakter.

Kommentarer
Mosiah 4:1–2, 5, 11. “Mindre enn støvet på 
jorden”
•	 Kong	Benjamins	folk	anså	seg	selv	som	“mindre	
enn støvet på jorden”. Denne formuleringen beskrev 
det faktum at selv om støvet på jorden adlyder Guds 
befalinger (se Helaman 12:7–8), hadde de som Guds 
barn ikke alltid vært lydige mot hans befalinger. De 
erkjente sin totale avhengighet av Gud – at mennesker 
må sette sin lit til Gud for alt – sitt liv, mat og evnen til å 
produsere den, helse og styrke, frelse og evig liv. Uten 
Gud og forsoningen er mennesket, i svært reell for-
stand, ingenting. Ydmykhet kommer av å bli klar over 
hvor avhengige vi er av Herren. Nøkkelen til vår storhet 
er å være klar over vår betydningsløshet uten Kristus og 
hans forsoning. Som Jakob sa, om det ikke hadde vært 
noen forsoning, ville vi aldri ha levd igjen, og vi ville ha 
blitt djevelens engler (se 2 Nephi 9:7–9).

Mosiah 4:2–3. Anvend “Kristi sonende blod”
•	 Kong	Benjamins	folk	erkjente	sitt	behov	for	en	kraft	
ut over sin egen for å kunne overvinne sin syndige 
tilstand. De ba om barmhjertighet og ønsket at deres 
himmelske Fader skulle “[anvende] Kristi sonende 
blod” (Mosiah 4:2) slik at de kunne få tilgivelse for sine 
synder. President Boyd K. Packer, president for De tolv 
apostlers quorum, forklarte hvordan forsoningen kan 
helbrede oss for våre feil:

“Vi begår alle feil. Noen ganger skader vi oss selv og 
påfører andre alvorlig skade på måter vi ikke selv kan 

rette opp igjen. Vi knuser noe vi ikke kan reparere 
alene. Det er da naturlig for oss å føle skyld og ydmy-
kelse og lidelse som vi selv ikke kan kurere. Det er da 
forsoningens helbredende kraft kommer til hjelp …

Hvis Kristus ikke hadde utført sin forsoning, ville straf-
fen for hvert feiltrinn bli tillagt tidligere feiltrinn. Livet 
ville vært håpløst. Men han ofret villig for at vi kunne 
bli forløst …

Vi kan til og med ‘bevare en forlatelse for [våre] synder’ 
[Mosiah 4:12]. Dåp ved nedsenkning utføres til forlatelse 
for våre synder. Denne pakt kan fornyes ved å ta del i 
nadverden hver uke [se L&p 27:2].

Forsoningen har praktisk, personlig og daglig verdi. 
Anvend den i ditt liv. Den kan aktiveres med en så 
enkel begynnelse som en bønn. Du vil ikke deretter 
være fri for vanskeligheter og feiltrinn, men du kan 
fjerne skyldfølelsen gjennom omvendelse og få fred”  
(i Conference Report, april 2001, 28–29; eller Liahona, 
juli 2001, 25).

Mosiah 4:3. “Fred i samvittigheten”
•	 Eldste	Richard G.	Scott	i	De	tolv	apostlers	quorum	
vitnet om at fred i samvittigheten kommer ved oppriktig 
omvendelse og et rettskaffent liv:

“Gud ønsker at alle hans barn skal oppleve den over-
måte store velsignelse som fred i samvittigheten er [se 
Mosiah 4:2–3]. God samvittighet gjør at man føler seg fri 
for kval, sorg, skyld, skam og selvfordømmelse. Den er 
basis for lykke …

… Du kan gjenvinne fred i samvittigheten ved å 
omvende deg fra personlige overtredelser som skaper 
indre uro …

En lov som er brutt på grunn av synd eller overtredelse, 
gjør at sinn og hjerte lider kvaler fordi samvittigheten 
er krenket. Fordi vår evige Fader visste at alle hans 
åndebarn, unntatt hans Enbårne Sønn, Jesus Kristus, 
ubevisst eller bevisst ville krenke hans lover, sørget 
han for et middel til å rette opp konsekvensene av 
slike handlinger. Enten krenkelsen er stor eller liten, er 
løsningen den samme: fullstendig omvendelse gjennom 
tro på Jesus Kristus og hans forsoning og med lydighet 
mot hans bud” (i Conference Report, okt. 2004, 14–15; 
eller Liahona, nov. 2004, 15–16).
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gjelden [se 2 Nephi 25:23]” (i Conference Report, okt. 
2001, 19; eller Liahona, jan. 2002, 19).

Mosiah 4:12. “Bevare en forlatelse for deres 
synder”
•	 Eldste	Neal A.	Maxwell	(1926–2004)	i	De	tolv	apost-
lers quorum rådet oss til å omvende oss ofte og regel-
messig for å bevare en forlatelse for våre synder: “Kong 
Benjamin la stor vekt på at vi skulle bevare en forlatelse 
for våre synder (se Mosiah 4:26). Vi tenker ikke så mye 
over dette i kirken. Vi burde tenke mye mer på det. 
Å bevare den, er helt klart avhengig av regelmessig 
omvendelse. I Kirken bekymrer vi oss, over det å holde 
på nye medlemmer, slik seg hør og bør, men vi skulle 
være enda mer opptatt av å holde på en forlatelse for 
våre synder” (“King Benjamin’s Sermon: A Manual for 
Discipleship”, i John W. Welch og Stephen D. Ricks, 
red., King Benjamin’s Speech: “That Ye May Learn Wis-
dom” [1998], 16).

Mosiah 4:14–15. Oppdra rettskafne barn
•	 Kong Benjamin understreket familiens betydning og 
behovet for rettskafne foreldre. Profeter i vår tid vitner 
også om at Herren befaler 
sine trofaste disipler å opp-
dra sine barn i rettferdighet 
og lære dem evangeliets 
prinsipper: “Foreldre har en 
hellig plikt til å oppdra sine 
barn i kjærlighet og rettfer-
dighet, til å dekke deres 
fysiske og åndelige behov, 
til å lære dem å elske og 
tjene hverandre, til å over-
holde Guds bud” (“Fami-
lien – En erklæring til verden”, Lys over Norge, oktober 
1998, 24).

•	 Som	et	vitne	i	vår	tid	om	foreldres	ansvar	for	å	under-
vise sine barn, pekte eldste Russell M. Nelson i De tolv 
apostlers quorum på en rekke skriftsteder som hjelper 
foreldre å forstå sin rolle: “Skriftene ber foreldre under-
vise om tro på Jesus Kristus, omvendelse, dåp og Den 
hellige ånds gave [se Moroni 8:10]. Foreldre skal under-
vise om frelsesplanen [se Moses 6:58–62] og hvor viktig 

•	 President	Boyd K.	Packer	formante	dem	som	søker	
fred i samvittigheten gjennom omvendelse, til å holde 
ut til de mottar tilgivelsen:

“Evangeliet lærer oss at lindring fra kvaler og skyldfø-
lelse kan oppnås gjennom omvendelse. Med unntak av 
de få som hopper av til fortapelse etter å ha kjent en 
fylde, fins det ingen vane, ingen avhengighet, ikke noe 
opprør, ingen overtredelse, ingen lovbrudd som unntas 
fra løftet om fullstendig tilgivelse …

Den store tilgivelsens morgen kommer kanskje ikke 
med en gang. Gi ikke opp selv om du først mislykkes. 
Ofte er den vanskeligste del av omvendelse å tilgi seg 
selv. Motløshet er en del av den prøven. Gi ikke opp. 
Den klare morgen vil komme.

Da vil ‘Guds fred, som overgår all forstand’, komme inn 
i ditt liv på ny. [Filipperne 4:7]. Da vil du, i likhet med 
Ham, ikke lenger huske dine synder. Hvordan vil du 
vite det? Du vil vite det! [se Mosiah 4:1–3]” (i Conference 
Report, okt. 1995, 22, 24; eller Lys over Norge, jan. 
1996, 19).

Mosiah 4:4–8. Kom til kunnskap om forsoningen
•	 President	James E.	Faust	(1920–2007)	i	Det	første	pre-
sidentskap vitnet om at alle siste-dagers-hellige trenger 
å studere og ta imot forsoningen:

“Mine kjære brødre, søstre og venner, i ydmykhet 
kommer jeg til denne talerstolen i dag, for jeg ønsker 
å tale om den største begivenhet i historien. Denne 
enkeltstående begivenhet var vår Herre og Frelser, Jesu 
Kristi uforlignelige forsoning. Dette var den største og 
viktigste handling som noensinne har funnet sted, men 
likevel er den vanskelig å forstå.

Min grunn for å ønske å lære alt jeg kan om forsonin-
gen, er på sett og vis egoistisk: Vår frelse er betinget 
av at vi tror på og aksepterer forsoningen [se Mosiah 
4:6–7]. Å akseptere den krever at vi stadig anstrenger 
oss for å forstå den bedre. Forsoningen fremmer vår 
jordiske læringskurs ved å gjøre det mulig for vår natur 
å bli fullkommen [se Moroni 10:32]. Vi har alle begått 
synd og trenger å omvende oss for fullt ut å få betalt 
vår del av gjelden. Når vi oppriktig omvender oss, 
betaler Frelserens storslagne forsoning resten av denne 
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det er å leve fullt og helt i overensstemmelse med Guds 
bud [se 3 Mosebok 10:11; 5 Mosebok 6:7; Mosiah 4:14]. 
Ellers vil deres barn med sikkerhet være uvitende om 
Guds forløsende og frigjørende lov [se 2 Nephi 2:26]. 
Foreldre skulle også ved sitt eksempel undervise om 
hvordan man vier sitt liv – bruker sin tid, sine talenter, 
betaler tiende og offergaver [se Mosiah 4:21–26; 18:27; 
Alma 1:27] for å opprette Guds kirke og rike på jorden 
[se JSO, Matteus 6:38]. Når de lever på denne måten, 
vil de bokstavelig talt velsigne sine etterkommere” (i 
Conference Report, okt. 2001, 85; eller Liahona, jan. 
2002, 80).

Mosiah 4:16–25. Gi til de fattige
•	 Kong	Benjamin	minnet	oss	om	at	vi	alle	er	tiggere	
for Gud og at vi skulle vise barmhjertighet mot andre 
hvis vi selv forventer å motta barmhjertighet. President 
Gordon B. Hinckley (1910–2008) rådet oss også til å se 
på andre med medfølelse:

“La oss være mer barmhjer-
tige. La oss fjerne arrogan-
sen fra vårt liv, forfengelig-
heten og egoismen. La oss 
vise større medfølelse, være 
mildere, fylles med over-
bærenhet og tålmodighet 
og en større grad av 
respekt for hverandre. Hvis 
vi gjør dette, vil vårt eksem-
pel få andre til å være mer 

barmhjertige, og vi vil ha større krav på den barmhjer-
tighet som Gud i sin kjærlighet er villig til å skjenke oss.

‘For se, er vi ikke alle tiggere? …’ [Mosiah 4:19].

Dette var kong Benjamins ord. Jeg tilføyer til dette at 
Mesterens kraft og ord står fast. Han vil holde sitt løfte 
til dem som viser medlidenhet. ‘Salige er de barmhjer-
tige, for de skal finne barmhjertighet’ (Matteus 5:7).

Jeg er sikker på at tiden vil komme for hver av oss da vi 
får behov for barmhjertighet, enten på grunn av sykdom 
eller skrøpelighet, fattigdom eller plager, menneskers 
undertrykkelse eller naturens luner. Og hvis vi i dette liv 
har vist andre barmhjertighet, skal vi selv få nyte godt 
av barmhjertighet” (i Conference Report, april 1990, 89; 
eller Lys over Norge, juli 1990, 60).

Mosiah 4:27. “Det forlanges ikke at et menneske 
skal løpe hurtigere enn han har styrke til”
•	 Eldste	Neal A.	Maxwell	påpekte	at	vi	har	begrenset	
med tid og energi, og derfor må vi fokusere på det som 
er aller viktigst:

“Når vi løper hurtigere enn vi er i stand til, blir vi både 
ineffektive og slitne …

På kontorveggen min har jeg en klok og god påmin-
nelse om en av livets realiteter, gitt av Anne Morrow 
Lindbergh. Hun skrev: ‘Mitt liv rommer ikke nok tid 
til å dekke behovene til alle dem som jeg ønsker å 
hjelpe.’ Dette er et godt råd til oss alle, ikke som en 
unnskyldning for ikke å utføre vår plikt, men som et 
vist poeng når det gjelder tempo og behovet for kvalitet 
i vår omgang med andre” (Deposition of a Disciple 
[1976], 58).

Mosiah 4:30 
Hva må vi følge med på og gjøre 

for å unngå fortapelse?

Mosiah 5:2. “En stor forandring i oss”
•	 Eldste	Robert D.	Hales	i	De	tolv	apostlers	quorum	
forklarte prosessen som må til for å oppnå denne 
forandring i hjertet: “Når vi mottar Åndens vitnesbyrd, 
blir vårt vitnesbyrd styrket gjennom studium, bønn og 
etterlevelse av evangeliet. Vårt voksende vitnesbyrd gir 
oss økt tro på Jesus Kristus og hans plan for lykke. Vi 
blir motivert til å angre våre synder og adlyde budene, 
noe som med en mektig forandring i hjertet fører til vår 
omvendelse. Vår omvendelse medfører guddommelig 
tilgivelse, helbredelse, glede og et ønske om å bære vårt 
vitnesbyrd for andre” (i Conference Report, okt. 2003, 
31–32; eller Liahona, nov. 2003, 28).

Mosiah 5:7–8. Bli Kristi barn
•	 President	Joseph	Fielding	Smith	(1876–1972)	forklarte	
hvordan vi kan se på Jesus Kristus som vår Far:

“Hvis vi taler om at Jesus Kristus er vår Fader, gjør vi 
ikke noen feil, for i åndelig betydning unnfanget han 
oss. Det er ingen tvil om det – han forente ånd og 
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legeme og tilveiebragte oppstandelse for alt levende. 
Vi gjør ingen feil når vi taler om Frelseren som vår 
Gud, som vår Fader, og også som Guds Sønn, fordi 
han mottok all myndighet. Jesus erklærte at Faderen 
overdro ham all myndighet, og dermed blir han en 
Fader for oss. Dessuten unnfanget han oss åndelig sett i 
oppstandelsen …

… Vi er hans sønner og døtre. Han er en Fader for 
oss fordi han unnfanget oss og frelste oss fra død, og 
forente ånd og legeme. Hva annet er en far enn en som 
gir liv?” (“The Fatherhood of Christ” [upublisert tale til 
Seminar- og Institutt-lærere, Brigham Young University, 
17. juli 1962], 5–6).

Se kommentarene til Mosiah 15:1–7 (side 147).

Mosiah 5:8–10. Vi må påta oss hans navn
•	 Eldste	Dallin H.	Oaks	i	De	tolv	apostlers	quorum	ga	
oss en dypere forståelse av hva det vil si å påta oss Jesu 
Kristi navn:

“Vi forstår at vi påtar oss Kristi navn når vi blir døpt i 
hans navn, når vi tilhører hans kirke og uttrykker vår tro 
på ham, og når vi arbeider i hans rike.

Det finnes imidlertid også andre betydninger, dypere 
betydninger som litt mer modne medlemmer av Kirken 
burde forstå og grunne på når de tar del i nadverden.

Det er viktig å merke seg at når vi tar del i nadverden, 
vitner vi ikke om at vi påtar oss Jesu Kristi navn. Vi vit-
ner om at vi er villige til å gjøre det. (Se L&p 20:77.) Det 
faktum at vi bare vitner om vår villighet, tyder på at noe 
annet må skje før vi faktisk påtar oss dette hellige navn i 
den viktigste betydning …

Villighet til å påta oss Jesu Kristi navn kan derfor forstås 
som villighet til å påta oss Jesu Kristi myndighet. Når vi 
ifølge denne betydningen tar del i nadverden, vitner vi 
om vår villighet til å delta i templets hellige ordinanser 
og motta de høyeste velsignelser som er tilgjengelige 
gjennom Frelserens navn og myndighet når han velger 
å gi oss dem.

… Vår villighet til å påta oss Jesu Kristi navn bekrefter 
at vi er innstilt på å gjøre alt vi kan for å bli regnet blant 
dem som han vil stille ved sin høyre side, og som vil 
bli kalt ved hans navn på den ytterste dag. I denne 
hellige betydning vitner vi om at vi er villige til å påta 

oss Jesu Kristi navn og erklærer samtidig at vi ønsker å 
oppnå opphøyelse i det celestiale rike. Opphøyelse er 
evig liv, ‘den største av alle Guds gaver’ (L&p 14:7)” (i 
Conference Report, april 1985, 102–3, 105; eller Ensign, 
mai 1985, 80–81, 83).

Mosiah 5:12. Kjenn røsten
•	 Det	er	helt	avgjørende	for	vår	åndelige	fremgang	at	vi	
lærer å gjenkjenne og følge Herrens røst. Eldste M. Rus-
sell Ballard i De tolv apostlers quorum sa at Gud forven-
ter at vi skal høre og kjenne hans røst i dette liv: “Når min 
tjenestegjerning er over, vil det ikke være noen tale jeg 
har holdt som vil være særlig viktig i Herrens øyne. Det 
som vil være viktig for ham, vil være at jeg hører hans 
røst og reagerer på hans tilskyndelser” (“Respond to the 
Prompting of the Spirit” [en aften med eldste M. Russell 
Ballard, 8. jan. 1988], 4, www .ldsces .org).

Mosiah 5:7–12
Hva må vi gjøre for å bli  funnet 

ved Guds høyre hånd?

Mosiah 6:4–7. Kong Mosiah
•	 Kong	Benjamin	oppkalte	sin	sønn	etter	sin	far.	Vi	
kan derfor omtale både kong Benjamins far 1 og kong 
Benjamins sønn som Mosiah 2. Det var Mosiah 1 som ble 
befalt av Herren å ta med seg dem som ville følge ham, 
og forlate Nephis land og reise ut i villmarken på grunn 
av nephittenes ugudelighet (se Omni 1:12). Mosiahs bok 
er imidlertid oppkalt etter Mosiah 2. Det var han som førte 
opptegnelsen.

Mosiah 7:1–14; 8:7–21. Nephittenes reiser
•	 For	å	forstå	den	historiske	rammen	rundt	Mosiah	7–8,	
kan det være nyttig å gjennomgå hendelsene i Omni 
1:27–30 og kapittelsammendragene for Mosiah 7–8. Disse 
omhandler folkets ledere i Zarahemlas land (Mosiah 1, 
kong Benjamin og Mosiah 2) samt kongene i Lehi-Nephis 
land (Zeniff, Noah og Limhi). De omhandler også 
forskjellige folkegruppers reiser mellom byen Zarahemla 
og Zeniffs koloni i Lehi-Nephis land. For å få en bedre 
forståelse av disse reisene, kan du studere det tilhørende 
kartet.

Mosiah 4–8
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Kartforklaring
1. Den mislykkede ekspedisjonen. Les Omni 1:27–28; Mosiah 9:1–2.
2. Zeniffs ekspedisjon. Les Omni 1:29; Mosiah 7:9; 9:3–7.
3. Almas flukt til Mormons vann. Les Mosiah 18:1–7, 30–33.
4. Almas folk flykter til Helam. Les Mosiah 23:1–5, 19.

5. Ekspedisjon på 43 mann drar av sted for å finne Zarahemla.  
Les Mosiah 8:8–9; 21:25–27.

6. Ammons ekspedisjon for å finne Zeniffs koloni. Les Mosiah 7:2–3.
7. Limhis flukt til Zarahemla. Les Mosiah 22:3–13.
8. Almas flukt til Zarahemla. Les Mosiah 24.

Byen Zarahemla

A

Z A R A H E M L A S  L A N D

Lehi-Nephis by

L E H I - N E P H I S  L A N D

B

E

D

C
Mormons vann

Helam

Jaredittenes historie i 
Ethers bok

Den tilintetgjorte  
jaredittiske nasjon

Det er ikke kjent hvor langt nord for Zarahemla 

jaredittenes land var.

2 7

8

3

5

6
1

N

Byen Helam  
ble grunnlagt

4

Viktige reiser som nephittene 
foretok i Mosiahs bok
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Mosiah 8:13. Uttydere
•	 President	Joseph	Fielding	Smith	ga	følgende	historiske	
oversikt over “uttyderne” som omtales i Mormons bok:

“Kong Mosiah hadde ‘… to [stener] som var innfattet 
i en bue’ [Mosiah 28:13], som nephittene kalte ‘utty-
dere’ og som han brukte til å oversette jaredittenes 
opptegnelse [Mosiah 28:11–14], og disse ble overlevert 
fra generasjon til generasjon til oversettelse av språk. 
Hvordan Mosiah kom i besittelse av disse ‘to stenene’, 
eller urim og tummim, forteller opptegnelsen ingenting 
om, den sier bare at det var en ‘gave fra Gud’ [Mosiah 
21:28]. Mosiah hadde denne ‘gave’, eller urim og tum-
mim, før Limhis folk fant Ethers opptegnelse. De kan ha 
mottatt den da en ‘stor sten’ med graveringer ble bragt 
til Mosiah og som han tydet ved ‘Guds gave og kraft’ 
[Omni 1:20–21]. De kan ha blitt gitt til ham eller til en 
annen profet før hans egen tid på samme måte som 
Jareds bror mottok dem av Herren.

At de, urim og tummim, eller de to stener som ble gitt 
til Jareds bror, var de samme som Mosiah var i besittelse 
av, fremgår tydelig av Mormons bok.

Jareds bror ble bedt om å forsegle det han hadde skre-
vet om det syn han hadde da Kristus viste seg for ham, 
slik at det ikke kunne leses av hans folk. Dette syn ble 
nedtegnet på et språk som var forvirret, for det skulle 
ikke komme frem før etter Kristi oppstandelse. Urim og 
tummim ble også forseglet slik at de ikke kunne brukes 
til å oversette de hellige skrifter om dette syn før Herren 
tillot at mennesket oversatte dem. Når de skulle åpenba-
res, skulle de oversettes ved hjelp av de samme urim og 
tummim [Ether 3:21–28] …

Sammen med ‘brystplaten’ og platene som Mormons bok 
var skrevet på, mottok Joseph Smith urim og tummim, 
som ble skjult av Moroni for å komme frem i de siste 
dager som et middel til å oversette den gamle opptegnel-
sen, og dette var de samme urim og tummim som ble gitt 
til Jareds bror [L&p 17:1]” (Answers to Gospel Questions, 
red. Joseph Fielding Smith jr., 5 bind. [1957–66], 1:160–62).

Mosiah 8:15. “En seer er større enn en profet”
•	 President Howard W. Hunter (1907–95) forklarte en 
seers unike rolle og at en seer har et annet syn på ting 
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enn andre: “En seer er en 
som ser. Dette betyr ikke at 
han ser med sine fysiske 
øyne, men snarere med 
åndelige øyne. En seers 
gave er en overnaturlig 
begavelse” (The Teachings 
of Howard W. Hunter, red. 
Clyde J. Williams 
[1997], 224).

•	 Eldste	John A.	Widtsoe	(1872–1952)	i	De	tolv	apostlers	
quorum beskrev dessuten en seer som en som “oppfatter 
betydningen av det som synes uklart for andre. Derfor 
er han en som tolker og klargjør evige sannheter. Han 
forutser fremtiden i lys av fortid og nåtid. Dette gjør han 
ved Herrens kraft som virker direkte gjennom ham, eller 
indirekte ved hjelp av guddommelige hjelpemidler som 
urim og tummim. Kort fortalt er han en som ser, som 
vandrer i Herrens lys med åpne øyne” (Evidences and 
Reconciliations, arr. G. Homer Durham [1960], 258).

Mosiah 8:13–18.
Hva kjennetegner en seer?

Punkter å grunne på
•	 Hva	må	du	gjøre	for	å	“bevare	en	forlatelse	for	[dine]	

synder”? (Mosiah 4:12; se også vers 9–30   ).

•	 Hva	må	du	gjøre	for	å	bli	en	sønn	eller	datter	av	Jesus	
Kristus? (Mosiah 5:7; se også Mosiah 27:24–27; Ether 
3:14).

Forslag til oppgaver
•	 Gransk	Mosiah	4:5–13	med	sikte	på	å	finne	frem	til	

noen av Guds egenskaper som kong Benjamin nevnte 
i sin tale.

•	 Mosiah	4:12–16	tar	opp	en	rekke	aspekter	ved	etterle-
velse av evangeliet. Velg ut de to som betyr mest for 
deg, og legg en plan for å anvende dem i større grad i 
ditt eget liv.

Mosiah 4–8
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Mosiah 9 –17

Kapittel 20

Innledning
Mosiah 9–24 forteller historien om en koloni som Zeniff 
ledet ut av Zarahemlas land og til Lehi-Nephis land. 
Opptegnelsen dekker en periode på nesten 80 år, fra 
cirka 200 f.Kr. til de vendte tilbake til Zarahemlas land 
cirka 121 f.Kr. Dette var omtrent samme tidsrom som 
kong Mosiah 1, kong Benjamin og Mosiah 2) regjerte i 
Zarahemlas land, og Zeniff, Noah og Limhi regjerte i 
Lehi-Nephis land.

Under kong Noahs regjerningstid kalte profeten Abinadi 
folket til omvendelse. Han profeterte også om forestå-
ende ødeleggelser fordi de hadde vendt seg bort fra Gud. 
Abinadis læresetninger viste også Frelserens guddomme-
lighet, hans enhet med Faderen og det store offer Frel-
seren skulle gjøre i forsoningsprosessen. Ved å studere 
Abinadis ord kan du føle fornyet takknemlighet for Frel-
serens offer og få en dypere forståelse av forsoningen.

Abinadis martyrdød viser hans store mot. Abinadis 
vitnesbyrd førte til Almas omvendelse, men kostet ham 
selv livet. Mens du fordyper deg i Abinadis tjeneste-
gjerning, skulle du overveie hvilken innflytelse denne 
ene rettferdige mannen fikk på fremtidige generasjoner. 
Gjennom hans eneste kjente konvertitt – Alma – kom 
de syv neste generasjoner av profeter som forberedte 
folket for Jesu Kristi komme. I likhet med Abinadi kan 
du også øve stor innflytelse på din familie og andre du 
kjenner, ved å vitne om sannheten og leve rettskaffent.

Kommentarer
Innlegget før Mosiah 9
•	 Den	innskutte	overskriften	før	kapittelsammendraget	
til Mosiah 9 er en del av den originale opptegnelsen 
som ble overlevert til profeten Joseph Smith (se kom-
mentarene til Nephis første bok: Hans regjering og 
tjenestegjerning på side 11). Ordene “Omfatter kapittel 
9 til og med 22” ble tilføyd da Mormons bok ble utgitt i 
kapittelformat i 1879-utgaven.

Mosiah 9. Zeniffs opptegnelse
•	 Mosiah	9:1–4	og	Omni	1:27–29	forteller	begge	histo-
rien om Zeniffs første ekspedisjon for igjen å kolonisere 
Nephi-Lehis land. Mosiah 9:1–2 viser imidlertid hvorfor 
den første ekspedisjonen utkjempet en borgerkrig og ble 
tvunget til å returnere til Zarahemlas land. Zeniff var ikke 

stridslysten, og ønsket å leve i fred blant lamanittene. 
Mosiah 9–10 ble skrevet av Zeniff, uten at Mormon 
forkortet eller kommenterte det. Legg merke til at tids-
angivelsen for Mosiah 8 er 121 f.Kr. Tidsangivelsen for 
Mosiah 9 er 200 f.Kr. Opptegnelsen gikk 80 år tilbake i tid 
for å fortelle hva som skjedde i Lehi-Nephis land i samme 
tidsrom som Benjamin og Mosiah regjerte i Zarahemla.

Mosiah 9:16–18; 10:10–11, 19. “I Herrens styrke”
•	 Zeniff	skrev	at	de	kjempet	“i	Herrens	styrke”	mot	
lamanittene (se Mosiah 9:16–18; 10:10–11, 19). Selv om 
Zeniffs folk var tallmessig meget underlegne, overvant 
de sine lamanittiske angripere og hadde relativt lave 
tapstall. Deres medgang skyldtes deres trofasthet mot 
Gud. Herren hørte deres rop og velsignet dem med 
styrke. Gjennom hele Mormons bok ser vi at det å gi 
sitt folk styrke, er én side av Guds milde barmhjertighet. 
Benjamins folk i Zarahemla seiret over lamanittene fordi 
de kjempet “i Herrens styrke” (Mormons ord 1:14).

I Almas bok kan de nephittiske hærstyrkers medgang 
tilskrives deres evne til å sette sin lit til Guds hjelp 
og ikke til deres tallmessige styrke (se Alma 2:27–
31;43:49–51; 56:56). Selv om vi kanskje ikke utkjemper 
slag i en fysisk krig, lærer uttrykket “i Herrens styrke” 
oss at vi også kan be Gud om hjelp og styrke til å over-
vinne våre fiender.

Mosiah 9–22. Historien om Zeniff og hans folk
•	 Mosiahs	bok	er	ofte	forvirrende	på	grunn	av	de	
forskjellige historielinjene og historiske tilbakeblikkene 
som er en del av boken (se oversikten “Tilbakeblikk fra 
Omni til og med Mosiah” i tillegget, side 402). Historien 
i Mosiah kapittel 9–22 hopper cirka 80 år tilbake til 
tiden da Zeniff og en liten gruppe tilhengere forlot 
Zarahemlas land for å reise tilbake til Nephis land. 
Opptegnelsen inneholder historien om kongene Zeniff, 
Noah og Limhi. Tilbakeblikket bringer leseren tilbake 
til historien om da Zeniffs gruppe blir gjenforent med 
Zarahemlas folk i Mosiah 25.

Mosiah 10:11–17. Falske tradisjoner
•	 Lamanittene	trodde	etter	hvert	på	en	forvrengt	
versjon av det som foregikk på deres opprinnelige reise 
fra Jerusalem. Disse falske tradisjonene ble overlevert 
fra generasjon til generasjon, noe som skapte sterke 
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fordommer og et “evig hat” blant lamanittene mot 
nephittene (Mosiah 10:17). I nyere åpenbaring har Her-
ren minnet om at Satan bruker falske tradisjoner til å ta 
“bort lys og sannhet” (L&p 93:39; se også L&p 123:7–8). 
På grunn av disse tradisjonene følte lamanittene seg 
berettiget til å myrde, rane og forsøke å ødelegge eller 
slavebinde nephittene (se Mosiah 10:17).

•	 Eldste	Richard G.	Scott	i	De	tolv	apostlers	quorum	
forklarte hva vi skulle gjøre når en tradisjon i familien 
eller kulturen er i strid med Guds plan eller normer. 
Han rådet oss til å ransake vårt liv omhyggelig for å 
finne ut hvilke tradisjoner som ikke stemmer overens 
med Herrens læresetninger:

“Din himmelske Fader bestemte at du skulle fødes i en 
spesiell slektslinje, hvorfra du har fått din arv gjennom 
rase, kultur og tradisjoner. Den slektslinjen kan gi en rik 
arv og gode grunner til å fryde seg. Likevel har du ansvar 
for å finne ut om det er noen del av denne arven som må 
forkastes fordi den strider mot Herrens plan for lykke.

Du vil kanskje spørre hvordan man kan finne ut om 
en tradisjon strider mot Herrens læresetninger og bør 
gis avkall på. Det er ikke så lett. Jeg har oppdaget hvor 
vanskelig det er ved at jeg arbeider med å overvinne 
noen av mine egne feilaktige tradisjoner … Skikker 
og tradisjoner blir en del av vår natur. Det er ikke lett 
å se objektivt på dem. Studer Skriftene og profetenes 
råd omhyggelig for å forstå hvordan Herren ønsker at 
du skal leve. Vurder så alle sider av ditt liv og foreta 
de justeringer som må til. Søk hjelp fra en annen som 
du respekterer og som har klart å avlegge noen dypt 
rotfestede overbevisninger eller tradisjoner som ikke er 
i harmoni med Herrens plan …

Er det i din kultur slik at ektemannen har en domine-
rende, autoritær rolle og tar alle viktige avgjørelser på 
vegne av familien? Det er et mønster som trenger å bli 
lempet på, slik at både mann og hustru handler som 
likeverdige partnere og tar avgjørelser i fellesskap på 
egne og familiens vegne …

Det finnes også andre tradisjoner som bør avlegges – 
ethvert element i en tradisjon:

Som er et brudd på Visdomsordet.

Som er basert på å tvinge andre til å bøye seg for den 
maktstatus som ofte bestemmes av herkomst.

Som oppmuntrer til etablering av kastesystemer.

Som avler strid med andre kulturer” (i Conference Report, 
april 1998, 112–13; eller Lys over Norge, juli 1998, 87).

Mosiah 11:2–19, 27. Noah vandret “etter sitt eget 
hjertes ønsker”
•	 Du	finner	informasjon	om	medhustruer	i	kommenta-
rene til Jakobs bok 1:15 på side 111.

•	 Mormon	ga	en	levende	beskrivelse	av	kong	Noahs	
ugudelighet (se Mosiah 11:2–19, 27). Senere brukte 
Mosiah kong Noahs eksempel som hovedbegrunnelse 
til å avskaffe monarkiet: “Hvor mange synder kan ikke 
én ugudelig konge være årsak til, ja, og hvilke store 
ødeleggelser! Ja, husk kong Noah” (Mosiah 29:17–18). 
Kong Noahs fullstendige egoisme når det gjaldt å søke 
kjødets lyster, står som et skrekkens eksempel for lesere 
i vår tid på hvordan det går med slike mennesker.

Mosiah 11:20. Profeten Abinadi
•	 Eldste	M. Russell	Ballard	i	De	tolv	apostlers	quorum	
fremhevet Abinadis mot og villighet til å adlyde Herren: 
“Abinadi gjorde den ugudelige kong Noah rasende med 
sitt tapre vitnesbyrd om den herre Jesus Kristus. Til slutt 
gjorde denne store misjonæren det største offer for sitt 
vitnesbyrd og sin tro, men ikke før hans rene vitnesbyrd 
hadde rørt ved ett troende hjerte. Alma, en av kong Noahs 
prester, ‘omvendte seg fra sine synder …  [aksepterte 
Jesus som Kristus] og gikk omkring blant folket i all hem-
melighet og begynte å undervise i Abinadis ord’ (Mosiah 
18:1). Mange ble omvendt til Jesu Kristi evangelium som 
et direkte resultat av Abinadis kraftfulle vitnesbyrd om 
Frelseren, som ble trodd av én sjel – Alma” (i Conference 
Report, okt. 2004, 43; eller Liahona, nov. 2004, 40).

Mosiah 9–17
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•	 Mens	han	var	medlem	av	De	sytti,	talte	eldste	Cree-L	
Kofford om Abinadis innflytelse og eksempel: “Hva er 
det som er så spesielt med Abinadi? Kanskje var det 
hans fullstendige lydighet da han vandret, antageligvis 
alene, blant dem han må ha visst ville ta hans liv, for å 
gi dem Herrens ord og rope omvendelse til folket. Kan-
skje var det det at vi vet så lite om ham, eller kanskje 
det bare var hvordan han møtte den motgang som ble 
ham til del, på en så likefrem og uforferdet måte. Uan-
sett grunn, så var og er Abinadi spesiell. Hans livsførsel 
for så lenge siden har fremdeles makt til å stimulere 
sinnet og få pulsen til å stige” (“Abinadi,” i Heroes from 
the Book of Mormon [1995], 69–70). Vi vet at Abinadi 
var en mann som kom fra folket, ikke fra et sted utenfor 
deres samfunn. Han var helt klart en rettferdig mann 
som ble kalt til å varsle sitt eget folk om at hvis de ikke 
ville omvende seg, ville trelldom og ødeleggelse bli 
resultatet.

Mosiah 11:21; 12:1–2, 8. Abinadis advarsler
•	 Ettersom	Noahs	folk	ikke	brydde	seg	om	Abinadis	
første advarsel (se Mosiah 11:21), fikk de en enda 
strengere advarsel da han kom tilbake to år senere. 
Konsekvensen ble at de ville bli bragt i trelldom, og 
hvis de fremdeles nektet å omvende seg, ville de bli 
tilintetgjort (se Mosiah 12:1–2 8). Slik er det ofte i livet – 
når vi utsetter å være lydige eller følge profeten, bringer 
vi enda alvorlige konsekvenser over oss selv.

Mosiah 12:15–24. “[Han] som kommer med 
gledesbud”
•	 En av kong Noahs  
ugudelige prester utfordret 
Abinadi: “Hva betyr de 
ord … som lyder slik: Hvor 
fagre er på fjellene hans 
føtter som kommer med 
gledesbud, som forkynner 
fred, som bærer godt bud-
skap”? (Mosiah 12:20–21). 
Mens du leser Mosiah 
12–15, skulle du merke deg hvor grundig Abinadi svarte 
på dette spørsmålet.

Mosiah 12:25, 27
Hvorfor var ikke prestene i stand til 
å forstå Skriftene? Hvordan kan vi 
unngå å gjøre den samme feilen?

Mosiah 12:34–36; 13:11–26. De ti bud
•	 President	Gordon B.	Hinckley	(1910–2008)	sa	at	De	
ti bud (se 2 Mosebok 20:3–17   ) er en viktig del av 
Jesu Kristi evangelium i enhver generasjon: “De ti bud 
… var skrevet av Jehovas finger på stentavler til frelse 
og sikkerhet, for at Israels barn skulle være trygge og 
lykkelige. Det samme gjelder for alle generasjoner som 
skulle komme etter dem” (i Conference Report, okt. 
1991, 71; eller Ensign, nov. 1991, 51).

Mosiah 13:28. “Frelse [kommer ikke] ved loven 
alene”
•	 Eldste	Dallin H.	Oaks	i	De	tolv	apostlers	quorum	
vitnet om det absolutte behov for Jesus Kristus, selv om 
vi lever rettskaffent: “Menn og kvinner har utvilsomt 
imponerende evner og kan utrette store ting. Men selv 
med all vår lydighet og våre gode gjerninger, kan vi 
ikke bli frelst fra døden eller konsekvensene av våre 
egne synder uten den nåde som gis oss i og ved Jesu 
Kristi forsoning. Mormons bok gjør dette helt klart. 
Den lærer oss at ‘frelse ikke kommer ved loven alene’ 
(Mosiah 13:28). Med andre ord oppnås ikke frelse bare 
ved å holde budene. ‘Intet kjød er rettferdiggjort ved 
loven’ (2 Nephi 2:5). Selv de som prøver å adlyde og 
tjene Gud av hele sitt hjerte og sinn og all sin styrke, er 
‘unyttige tjenere’ (Mosiah 2:21). Et menneske kan ikke 
gjøre seg fortjent til sin egen frelse” (“Another Testament 
of Jesus Christ”, Ensign, mars 1994, 67).

Mosiah 13:34. “Gud selv skulle komme ned”
•	 Benevnelsen	Gud brukes som regel om vår himmel-
ske Fader, og det er i siste instans Ham vi tilber. Men 
det er også riktig at Jesus Kristus er Gud. De hellige på 
gammeltestamentlig tid kjente ham som Jehova, Abra-
hams, Isaks og Jakobs Gud. Eldste James E. Talmage 
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(1862-1933) i De tolv apostlers quorum sa at Skriftene 
hjelper oss å forstå Jesu Kristi guddommelighet og hans 
rolle som en Gud: “Vi mener at Skriftene gir grunnlag 
for å hevde at Jesus Kristus var og er den Gud som var 
Skaperen, den Gud som åpenbarte seg for Adam, Enok 
og alle patriarker og profeter frem til og med Noah; 
Abrahams, Isaks og Jakobs Gud; et forenet Israels Gud, 
og Efra’ims og Judas Gud etter den hebraiske nasjons 
undergang; den Gud som ga seg til kjenne for profetene 
fra Moses til Malaki; Det gamle testamentes Gud og 
nephittenes Gud. Vi erklærer at Jesus Kristus var og er 
Jehova, Den evige” (Jesus the Christ, 3. utg. [1916], 32).

Mosiah 13:27–35. Moseloven og Jesus Kristus
•	 Eldste	Jeffrey R.	Holland	i	De	tolv	apostlers	quorum	
forklarte hvordan Moseloven forholder seg til Jesu Kristi 
evangelium:

“Dagens leser skulle ikke se på Moseloven – hverken 
i oldtiden eller i nyere tid – bare som et omstendelig 
knippe ritualer som slavisk (og noen ganger militant) ble 
fulgt av et hårdnakket folk som ikke aksepterte Kristus 
og hans evangelium. Denne historiske pakt, som ble gitt 
ved Guds egen hånd … var … en rettesnor for åndelig-
het, en vei til Kristus …

… Det er avgjørende å  
forstå at Moseloven ble lagt 
over, og derfor innbefattet, 
mange grunnleggende 
deler av Jesu Kristi evange-
lium som hadde eksistert 
før den. Den var aldri ment 
som noe adskilt fra, og 
absolutt ikke i motsetning 
til, Jesu Kristi evangelium 
… Dens hensikt var aldri å 
være annerledes enn den 
høyere lov. Begge skulle 
lede folk til Kristus” (Christ 
and the New Covenant,[1997], 136–37, 147).

Mosiah 14:2–5
Hva lærer vi om Frelseren?

Mosiah 14:1–12. Jesajas profeti om Messias
•	 For	å	undervise	effektivt	om	betydningen	av	forso-
ningen, siterte Abinadi Jesajas skrifter. Eldste Jeffrey R. 
Holland forklarte betydningen av Jesaja 53 (Mosiah 14) 
som et vitne om Frelserens rolle: “Den mest opphøyde, 
den lengste og den mest lyriske erklæring om vår Herre 
Jesu Kristi liv, død og sonoffer, er uten tvil den som 
finnes i Jesaja 53, og som siteres i sin helhet i Mormons 
bok av Abinadi når han står i lenker foran kong Noah” 
(Christ and the New Covenant, 89).

Mosiah 14:5. “Ved hans sår har vi fått legedom”
•	 Eldste	M. Russell	Ballard	sa	følgende	om	Jesu	Kristi	
lidelse under forsoningen og dens helbredende kraft:

“Hvilken fred, hvilken trøst denne store gave er som 
kommer til oss på grunn av den kjærlighet og nåde 
Jesus Kristus, hele menneskehetens Frelser og Forløser, 
har …

… Selv om hans liv var rent og syndfritt, betalte han 
den maksimale straff for synd – for dine, mine og for 
syndene til alle som har levd. Hans mentale, følelses-
messige og åndelige kval var så stor at han blødde fra 
hver pore (se Lukas 22:44; L&p 19:18). Likevel led Jesus 
villig for at vi alle kan få anledning til å bli vasket rene 
– ved vår tro på ham … Uten Herrens forsoning ville 
ingen av disse velsignelser vært tilgjengelige for oss, og 
vi kunne ikke blitt verdige og beredt til å vende tilbake 
for å bo i Guds nærhet” (i Conference Report, april 
2004, 86–87; eller Liahona, mai 2004, 84–85).

Mosiah 15:1–7. Hvordan Kristus er både Faderen 
og Sønnen
•	 Noen	ganger	bruker	Skriftene	tittelen	“Fader”	på	Jesus	
Kristus. Eldste M. Russell Ballard forklarte hvorfor Jesus 
Kristus noen ganger kalles både Faderen og Sønnen:

“Hvordan kan Jesus Kristus være både Faderen og Søn-
nen? Det er egentlig ikke så vanskelig som det høres ut. 
Selv om han er Guds Sønn, er han Kirkens overhode, 
og Kirken er en familie av troende. Når vi blir åndelig 
født på ny, blir vi adoptert inn i hans familie. Han blir 
vår Fader, eller leder …

Denne læren nedvurderer på ingen måte Gud Faderens 
rolle. Vi mener derimot at den øker vår forståelse av 
Gud Sønnen, vår Frelser Jesu Kristi rolle. Gud vår 
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himmelske Fader er våre ånders Far. Vi omtaler Gud 
Sønnen som de rettferdiges Far. Han regnes som ’Fade-
ren’ på grunn av forholdet mellom ham og dem som 
tar imot hans evangelium, og derved blir arvinger til 
evig liv. Det tredje medlem av Guddommen, Gud Den 
hellige ånd, har den særskilte oppgave å forklare og 
vitne om sannheten slik den gjelder både Gud Faderens 
og Gud Sønnens guddommelighet” (“Building Bridges 
of Understanding”, Ensign, juni 1998, 66–67).

•	 30.	juni	1916,	under	ledelse	av	president	Joseph F.	
Smith, utstedte Brødrene en detaljert erklæring om 
Faderen og Sønnen med tittelen “Faderen og Sønnen: 
En doktrinær redegjørelse av Det første president-
skap og De tolv apostlers quorum.” En del av denne 
redegjørelsen forklarer hvordan Skriftene identifiserer 
Jesus Kristus som både “Sønnen” og noen ganger som 
“Faderen”:

“‘Fader’ som Skaper … Skriftsteder som viser til Gud på 
noen måte som himmelens og jordens Fader, forstås slik 
at Gud er Opphavsmannen, Organisatoren, Skaperen av 
himmel og jord.

I denne betydning, som sammenhengen i hvert tilfelle 
viser, blir Jehova, som er Jesus Kristus, Sønn av Elohim, 
kalt ‘Fader’ og også ‘himmelens og jordens Evige Fader’ 
[se Ether 4:7; Alma 11:38–39; Mosiah 15:4; 16:15] …

Jesus Kristus er ‘Far’ til dem som etterlever hans 
evangelium. [En annen] sammenheng der Jesus Kristus 
regnes som ‘Faderen’, er forholdet mellom ham og dem 
som tar imot hans evangelium og derved blir arvinger 
til evig liv …

Til sine trofaste tjenere i denne evangelieutdeling har 
Herren sagt: ‘Frykt ikke, små barn, for dere er mine, og 
jeg har overvunnet verden, og dere er av dem som min 
Fader har gitt meg’ (L&p 50:41) …

Jesus Kristus er ‘Faderen’ i kraft av den myndighet 
som er gitt ham av Gud … Jesus Sønnen har represen-
tert og representerer ennå Elohim sin Fader i makt og 
myndighet … Således satte Faderen sitt navn på Søn-
nen, og Jesus Kristus talte og forrettet i og ved Faderens 
navn, og når det gjelder makt, myndighet og guddom, 
var og er hans ord og handlinger Faderens” (“The 
 Father and The Son”, Ensign, april 2002, 14–15, 17).

Mosiah 15:10–13. Kristi ætt
•	 Eldste	Dallin H.	Oaks	forklarte	hvordan	man	blir	 
en Jesu Kristi sønn eller datter: “I disse skriftstedene  
i Mormons bok lærer vi at de som kvalifiserer seg til  
det ved tro, omvendelse og etterlevelse av evangeliets 
lover og ordinanser, vil få sine synder båret av Herren, 
Jesus Kristus. På en åndelig og billedlig måte vil de bli 
Kristi sønner og døtre, arvinger til hans rike. Dette er  
de som vil bli kalt ved hans navn på den siste dag”  
(i Conference Report, april 1985, 104; eller Ensign,  
mai 1985, 82).

•	 Mens	han	var	presiderende	biskop,	beskrev	eldste	
Merrill J. Bateman hvordan Jesus ville se på sin ætt: 
“Som medlem av Guddommen kjenner Frelseren hver 
enkelt av oss personlig. Jesaja og profeten Abinadi 
sa at når Kristus ‘gjør [sin] sjel til et skyldoffer, [skal] 
han se etterkommere’ ( Jesaja 53:10; sammenlign med 
Mosiah 15:10). Abinadi forklarer at Hans avkom er de 
rettferdige, de som følger profetene (se Mosiah 15:11). 
I hagen og på korset så Jesus hver enkelt av oss og bar 
ikke bare våre synder, men opplevde også våre dypeste 
følelser så han kunne vite hvordan han kunne trøste og 
styrke oss” (i Conference Report, april 1995, 15–16; eller 
Lys over Norge, juli 1995, 13).

Mosiah 15:13–20. Hvor fagre er ikke hans føtter
•	 Ved	å	omskrive	Jesaja	lovpriste	Abinadi	de	store	vel-
signelser som har kommet og vil komme til alle de hel-
lige profeter som forkynner fred (se Mosiah 15:15–17), 
og til Frelseren, “som oppretter fred” (se Mosiah 15:18). 
Dette fredens budskap er at Forløseren skulle komme, 
og virkelig har kommet, for å forløse sitt folk fra synd, 
og har tilveiebragt de dødes oppstandelse (se Mosiah 
15:18, 20).

•	 Mens	han	var	medlem	av	De	sytti,	forklarte	eldste	
Carlos E. Asay (1926–99) billedbruken i denne uttalel-
sen av Jesaja:

“Ingen er vakrere eller mer velsignet enn dem som tjener 
Gud ved å forkynne og etterleve sannheten. Det er det 
mest helliggjørende og forskjønnende arbeid av alle! …

Føttene, stemmene, ansiktene og hele deres vesen som 
forkynner frelsende sannheter, vil alltid være spesielle 
og vakre for nye konvertitter, ikke minst for dem som 
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har lidd under sine synder. De som har fått lære om 
Kristus og hans kraft til å frelse, ser få om noen brister 
ved de misjonærer som har kommet langt for å bringe 
dem evangeliets budskap” (The Seven M’s of Missionary 
Service [1996], 135–36).

Mosiah 15:20–31. Den første oppstandelse
•	 Jesus	Kristus	var	den	første	person	på	denne	jorden	
som oppsto. Følgelig begynte det tidsom som Skriftene 
kaller den første oppstandelse, med hans seier over 
graven, og den fortsetter gjennom hele tusenårsriket. 
Abinadi forkynte at de som ville komme frem i den 
første oppstandelse, ville være “profetene [og] alle som 
har trodd på deres ord” (Mosiah 15:22), de som døde i 
uvitenhet “uten at frelsen ble forkynt for dem” (Mosiah 
15:24; se også L&p 45:54) og små barn som dør før de 
når ansvarsalderen (se Mosiah 15:25; Moroni 8:1–24).
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Mosiah 15:25. Små barn har evig liv
•	 Når	det	gjelder	små	barns	frelse,	sa	profeten	Joseph	
Smith (1805–44): “Barn vil bli satt på sin trone i nærvær 
av Gud og Lammet … De vil der ha fylden av det lys, 
den herlighet og den intelligens som er beredt i det 
celestiale rike” (History of the Church, 4:555–56).

Mosiah 17:6–20. Abinadis eksempel
•	 Eldste	Robert D.	Hales	i	De	tolv	apostlers	quorum	
understreket behovet for å følge Abinadis eksempel når 
det gjelder mot til å holde budene:

“Hvilket mektig eksempel Abinadi skulle være for oss 
alle! Han adlød modig Herrens befalinger – selv om det 
kostet ham livet!

Profeter i alle evangelieutdelinger har villig satt sitt liv 
på spill, og med mot har de fulgt Guds vilje og forkynt 
hans ord.

Rekkefølgen i oppstandelsen

Celestiale 
personers 
oppstandelse

Kristi oppstandelse Begynnelsen av 
tusenårsriket

Slutten av 
tusenårsriket

Terrestriale personers 
oppstandelse

Telestiale personers 
oppstandelse

Fortapelsens sønners 
oppstandelse

Slutten på de 
rettferdiges 

oppstandelse

De urettferdiges 
oppstandelse 
begynner 
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Profeten Joseph Smith gikk ‘som et lam til slakterben-
ken’ (L&p 135:4), og vaklet aldri i sin etterlevelse av 
Herrens bud.

Og tenk på vår Frelsers eksempel … Han holdt ut til 
enden og oppfylte sin guddommelige misjon ved å 
fullføre sonofferet for alle mennesker.

… La oss følge vår Herre Jesu Kristi eksempel og 
eksemplene til både fortidens og nåtidens profeter. 
Det blir kanskje ikke krevd av oss at vi skal gi vårt liv 
som martyrer, slik som mange av profetene gjorde. 
Det som kreves, er at vi etterlever Herrens bud og er 
trofaste mot de pakter vi har inngått med ham” (i Con-
ference Report, april 1996, 49; eller Lys over Norge, juli 
1996, 37).

Punkter å grunne på
•	 Hva	tror	du	det	betyr	å	ha	Herrens	bud	“skrevet	i	

deres hjerter”? (Mosiah 13:11).

•	 Hvorfor	er	det	viktig	å	vite	at	Frelseren	var	og	er	en	
Gud? Hvordan skulle denne kunnskapen påvirke vår 
tro på hans evne til å frelse oss?

•	 Hvordan	kan	du	leve	rettferdig	uavhengig	den	ugu-
delighet som finnes på alle kanter?

Forslag til oppgaver
•	 Mens	du	leser	gjennom	Mosiah	12:34–13:24,	skulle	

du finne frem til og merke hvert av De ti bud. Velg 
ett av disse budene som du ønsker å etterleve i større 
grad. Skriv i dagboken din om hvordan du vil oppnå 
dette.

•	 Les	Mosiah	14,	og	sammenlign	det	med	Mosiah	3:7–8.	
Skriv et sammendrag på én side av Mosiah 14 med 
egne ord, eller skriv et vitnesbyrd på én side om hva 
Frelseren betyr for deg.
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Mosiah 18 –24

Kapittel 21

Innledning
De som fulgte Alma ut i ødemarken, ydmyket seg ved 
å tro på Guds ord, omvende seg og motta dåpens pakt. 
Likevel havnet de i fangenskap hos lamanittene en peri-
ode. I den samme perioden fortsatte Limhis folk å leve 
under lamanittisk herredømme. Til slutt ydmyket de 
seg, etter at de hadde mislyktes med å frigjøre seg ved 
sin egen styrke, og ble så utfridd av Gud. Både Almas 
og Limhis folk gjennomgikk trelldom og undertryk-
kelse, og begge gruppene opplevde velsignelsen av å 
bli satt fri ved Herrens hånd. Merk deg hvordan Herren 
utfrir oss fra jordelivets vanskeligheter ved å styrke oss 
og hjelpe oss i våre vanskeligheter. Ved å sammenligne 
disse samfunnenes omstendigheter, kan vi lære prinsip-
per som vil hjelpe oss å takle våre utfordringer.

Kommentarer
Mosiah 18:8. Vi blir Herrens folk ved dåp
•	 Eldste	Jeffrey R.	Holland	i	De	tolv	apostlers	quorum	
oppsummerte de opplevelser som blir dem til del som 
tar imot dåpen:

“Alma begynte å døpe alle som ønsket å slutte en pakt 
med Kristus. Han ba dem ‘tjene [Gud] og holde hans 
bud, så han [kunne] utøse sin Ånd’ over dem i enda 
rikere grad. Disse nye disiplene skulle også vise sin tro 
ved å:

Komme inn i Guds hjord.

Bli kalt hans folk.

Bære hverandres byrder.

Sørge med dem som sørger.

Trøste dem som trenger trøst.

Stå som vitner for Gud til alle tider og i alle ting, og på 
alle steder.

Slutte en pakt om å tjene Gud og holde hans bud.

Denne Almas erklæring ved Mormons vann er frem-
deles den mest komplette uttalelse i Skriftene når det 
gjelder hva den nydøpte forplikter seg til å gjøre og 
være” (Christ and the New Covenant [1997], 106).

Eldste Joseph B. Wirthlin (1917–2008) i De tolv apost-
lers quorum beskrev velsignelsene ved å motta dåpens 
pakt: “Gjennom hele mitt liv har jeg lagt merke til at når 

noen virkelig forstår hvilke 
velsignelser og hvilken 
kraft som følger deres 
dåpspakt, enten som nye 
konvertitter eller erfarne 
medlemmer av Kirken, 
opplever de stor glede i 
livet, og de utfører sine 
plikter i riket med smit-
tende entusiasme” (“Alma 
the Elder: A Role Model for 
Today”, i Heroes from the 
Book of Mormon [1995], 84).

Mosiah 18:9. “Stå som Guds vitner til alle tider”
•	 Eldste	M. Russell	Ballard	i	De	tolv	apostlers	quorum	
uttalte at våre dåpspakter fordrer rettskaffenhet uansett 
hvor vanskelige omstendighetene er: “Når vi i dåpens 
vann inngår en pakt om  å ‘stå som Guds vitner til alle 
tider og i alle ting og på alle steder’, snakker vi ikke 
bare om faste- og vitnesbyrdsmøter. Det er kanskje ikke 
alltid lett, beleilig eller sosialt akseptabelt å stå frem for 
sannhet og rettferdighet, men det er alltid det rette å 
gjøre – alltid” (i Conference Report, okt. 1997, 51; eller 
Lys over Norge, jan. 1997, 39).

Mosiah 18:10. “Dere har inngått en pakt  
med ham”
•	 Søster	Bonnie	D.	Parkin	forklarte,	som	Hjelpeforenin-
gens generalpresident, hvordan vår himmelske Fader 
underviser oss når vi inngår og holder pakter: “Pakter 
– eller bindende løfter mellom oss og vår himmelske 
Fader – er avgjørende for vår evige fremgang. Trinn for 
trinn lærer han oss å bli ham lik ved å engasjere oss i 
sitt verk. Ved dåpen lover vi å elske ham av hele vår sjel 
og elske våre søstre og brødre som oss selv. I templet 
inngår vi ytterligere pakter om å være lydig, uselvisk, 
trofast, hederlig og nestekjærlig. Vi inngår en pakt om 
å ofre og å innvie alt vi har. Formet ved prestedøms-
myndighet har pakter som vi holder, fortsatt å velsigne 
oss til overmål. Hvor ofte tenker du over at dine pakter 
strekker seg utover jordelivet og knytter deg til det gud-
dommelige? Å inngå pakter er uttrykk for et villig hjerte, 
å holde pakter er uttrykk for et trofast hjerte” (“I hjertets 
hellighet”, Liahona, nov. 2002, 103).
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Mosiah 18:10. Å ha hans Ånd
•	 Eldste	Robert D.	Hales	i	De	tolv	apostlers	quorum	
sa at når vi har Den hellige ånd hos oss, blir vår adferd 
påvirket og vårt vitnesbyrd styrket:

“Den hellige ånd gir oss styrke og mot til å leve i 
henhold til Guds rike og er kilden til vårt vitnesbyrd om 
Faderen og Sønnen …

Når vi velger å være i hans rike, adskiller – ikke isolerer 
– vi oss fra verden. Vår påkledning vil være sømmelig, 
våre tanker rene, vårt språk rent. Filmene og fjernsyns-
programmene vi ser, musikken vi lytter til, bøkene, tids-
skriftene og avisene vi leser, vil være oppløftende. Vi vil 
velge venner som gir oss støtte på veien mot vårt evige 
mål, og vi vil behandle andre med vennlighet. Vi vil sky 
lastene umoral, gambling, tobakk, alkohol og narkotika. 
Våre søndagsaktiviteter vil gjenspeile Guds bud om å 
komme sabbatsdagen i hu og holde den hellig. Vi vil 
følge Jesu Kristi eksempel når det gjelder vår måte å 
behandle andre på. Vi vil leve verdig til å komme inn i 
Herrens hus” (i Conference Report, okt. 2000, 6–7; eller 
Liahona, jan. 2001, 6).

Mosiah 18:12–18. Alma hadde prestedømmet
•	 President	Joseph	Fielding	Smith	(1876–1972)	forklarte	
at Alma hadde myndighet til å døpe:

“Vi kan trekke den slutning at Alma hadde prestedøm-
met før han, sammen med andre, måtte flykte for kong 
Noah. Enten det forholder seg slik eller ikke spiller 
ingen rolle, for i Mosiahs bok blir det klart uttalt at han 
hadde myndighet [se Mosiah 18:13].

Hvis han hadde myndighet til å døpe, er det bevis på at 
han var blitt døpt. Da Alma døpte seg selv sammen med 
Helam, var det derfor ikke tilfelle at Alma døpte seg 
selv, det var bare et tegn til Herren på hans ydmykhet 
og fullstendige omvendelse” (Answers to Gospel Ques-
tions, red. Joseph Fielding Smith jr., 5 bind. [1957–66], 
3:203).

Mosiah 18:21–29.
Hva lærte Alma sitt folk å gjøre for å  

“vandre rettskaffent for Gud”? (vers 29).

Mosiah 18:21. “Hjerter … knyttet sammen  
i enighet og i kjærlighet”
•	 I	nyere	åpenbaring	har	Herren	sagt:	“Vær	ett,	og	hvis	
dere ikke er ett, er dere ikke mine” (L&p 38:27). Presi-
dent Henry B. Eyring i Det første presidentskap kom-
menterte den splid som er fremherskende i vår falne 
verden, og hvordan det skaper enhet å holde budene:

“Med fallet ble det klart at det ikke ville bli lett å leve i 
enhet …

… Vi trenger et håp om at vi kan oppleve enhet i dette 
liv og kvalifisere oss til å beholde den for evig i den 
kommende verden …

Hvis vi skal ha enhet, finnes det bud vi må holde som 
angår våre følelser. Vi må tilgi og ikke bære nag mot 
mennesker som har krenket oss” (i Conference Report, 
april 1998, 85–86, 88; eller Lys over Norge, juli 1998, 67).

•	 Enhet	og	kjærlighet	kom	som	følge	av	at	Almas	folk	
igjen bestemte seg for å etterleve Guds bud. Mens han 
virket i De sytti, beskrev eldste C. Max Caldwell denne 
økte kjærlighet som en tilstand som må utvikles:

“Jesu kjærlighet var uadskillelig forbundet med og et 
resultat av hans liv med å tjene, ofre og gi på vegne av 
andre. Vi kan ikke utvikle Kristus-lignende kjærlighet 
uten at vi praktiserer den prosess som Mesteren har 
foreskrevet …

Kjærlighet er ikke bare en forskrift eller et prinsipp, 
heller ikke er det bare et ord som beskriver handlinger 
eller holdninger. Nei, det er en indre tilstand som må 
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utvikles og erfares for å kunne forstås. Vi er i besittelse 
av kjærlighet når den er en del av vår natur. Mennesker 
som har kjærlighet, elsker Frelseren, har mottatt av 
hans kjærlighet og elsker andre slik som han gjør” (i 
Conference Report, okt. 1992, 40; eller Lys over Norge, 
jan. 1993, 29).

Mosiah 18:23. “Huske sabbatsdagen og holde 
den hellig”
•	 “Ettersom	sabbaten	er	en	hellig	dag,	skulle	den	
benyttes til verdige og hellige aktiviteter … Hvis vi bare 
går og slenger og ikke gjør noe på sabbaten, holder vi 
ikke dagen hellig” (Tro mot pakten: En oppslagsbok i 
evangeliet [2004], 134).

Eldste L. Tom Perry i De tolv apostlers quorum talte 
om at sabbaten er en spesiell tid for familier å være 
sammen, og foreslo 10 aktiviteter av de mange som er 
sabbaten verdige: “Det er da vi skal gå til våre regulære 
møter sammen og studere Frelserens og profetenes liv 
og læresetninger. ‘Andre passende søndagsaktiviteter 
er (1) å skrive personlig dagbok og familiedagbok, 
(2) holde familieråd, (3) opprette og holde i hevd 
familieorganisasjoner for den nære og den utvidede 
familie, (4) fortrolige samtaler mellom foreldre og barn, 
(5) skrive til slektninger og misjonærer, (6) genealogi, 
(7) besøke slektninger, syke eller ensomme, (8) misjo-
nærarbeid, (9) lese for barna og (10) synge Kirkens 
salmer.’ [Se “Betydningen av familien”, Ensign, mars 
1980, 76]” (i Conference Report, april 2003, 44; eller 
Liahona, mai 2003, 41).

•	 Eldste	Mark	E.	Petersen	(1900–1984)	i	De	tolv	apost-
lers quorum sa at vår helligholdelse av sabbatsdagen 
gjenspeiler hvor høyt vi verdsetter Jesu Kristi forsoning:

“Vi kan lett se at overholdelse av sabbatsbudet er en 
indikasjon på hvor dypt vår omvendelse stikker.

Vår helligholdelse eller manglende helligholdelse av 
sabbaten er en ufeilbarlig målestokk på vår holdning til 
Herren personlig og hans lidelse i Getsemane, hans død 
på korset og hans oppstandelse fra de døde. Det er et 
tegn på hvorvidt vi i sannhet er kristne, eller hvorvidt 
vår omvendelse er så grunn at det å minnes hans 
sonoffer betyr lite eller ingenting for oss” (i Conference 
Report, april 1975, 72; eller Ensign, mai 1975, 49).

Mosiah 18:28. “[De skulle], av egen fri vilje og 
med hengivenhet til Gud, gi av sine midler”
•	 President	Marion G.	Romney	(1897–1988)	i	Det	første	
presidentskap rådet oss til å utvikle nestekjærlighet ved 
å vie oss mer fullstendig til Herrens verk: “Noen spør 
kanskje: ‘Hvordan kan jeg få slike gode følelser når jeg 
gir? Hvordan overvinner jeg følelsen av å gi motvillig? 
Hvordan kan jeg tilegne meg “Kristi rene kjærlighet?”’ 
Til disse vil jeg si: Etterlev trofast alle budene, gi av 
dere selv, ta vare på deres familie, utfør kall i Kirken 
og i misjonærarbeid, betal tiende og offergaver, studer 
Skriftene – og listen kunne vært enda lenger. Hvis du 
fornekter deg selv i slik tjeneste, vil Herren røre ved ditt 
hjerte og bløtgjøre det” (i Conference Report, okt. 1981, 
131–32; eller Ensign, nov. 1981, 93).

Mosiah 19–24. Limhis folk sammenlignet med 
Almas folk
•	 Første	gang	profeten	Abinadi	gikk	til	kong	Noahs	
ugudelige folk, fortalte han dem at hvis de ikke ville 
omvende seg, ville de havne i trelldom (se Mosiah 
11:21). Da Herren befalte Abinadi å vende tilbake til 
dem to år senere, hadde de fremdeles ikke omvendt seg 
(se Mosiah 12:1). Derfor måtte de alle, ifølge Herrens 
ord, uunngåelig havne i trelldom. Og andre gang 
Abinadi forkynte for dem, var Herrens advarsel til kong 
Noahs folk enda sterkere. I tillegg til å bli ført i trelldom, 
ville mange bli drept. Andre ville oppleve sult og pest, 
og hvis de fremdeles nektet å omvende seg, ville de bli 
tilintetgjort (se Mosiah 12:2–8).

Etter Abinadis andre besøk, var folket splittet. Alma 
trodde på Abinadi, og en gruppe mennesker lyttet til 
Alma, omvendte seg og ble rettferdige. Flertallet av 
folket – under ledelse av kong Noah og senere hans 
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sønn Limhi – omvendte seg ikke før mye senere. Selv 
om begge gruppene til slutt ble ført i trelldom fordi de 
nektet å omvende seg etter Herrens første advarsel, er 
det interessant å merke seg følgende forskjeller mellom 

det som skjedde med Almas gruppe, som omvendte 
seg frivillig, og Limhis gruppe, som ble tvunget til å 
omvende seg.

Tidsrom Limhis folk Almas folk

Abinadis andre 
besøk

Noahs folk forkastet og drepte Abinadi (Mosiah 17).
De fortsatte i sin ugudelighet.

Alma trodde på Abinadi (Mosiah 17:2–4).
Alma ble tvunget til å flykte.

Etter Abinadis 
andre besøk

Noah-Limhis folk fortsatte i ugudelighet (Mosiah 
19:2–20).
De var splittet (vers 2).
De var gjenstridige (vers 3).
De ble angrepet av lamanittene (vers 6–7).
Kong Noah ble drept av sitt eget folk (vers 20).
Folket ble ført i trelldom under lamanittene og måtte 
betale 50 prosent skatt til lamanittene (vers 15).

En liten gruppe trodde på Alma (Mosiah 
18:3–21).
De dro for å høre Alma forkynne (vers 4).
De ble lært å omvende seg og ha tro (vers 7).
De sluttet en pakt med Gud (vers 8–11).
De unnslapp kong Noahs forsøk på å tilintetgjøre 
dem (vers 33–34).

To år etter   
Abinadis død 
(Mosiah 19:29)

Limhis folk var i trelldom (Mosiah 19:22–20:22).
De måtte tåle å være i trelldom og betale 50 prosent 
skatt (19:22).
Lamanittene angrep (20:7).
De forsvarte seg (20:8–11).
De aksepterte trelldommen (20:22).

Almas folk hadde fremgang (Mosiah 23:2–5).
Herren styrket dem (vers 2).
De bygget en by (vers 5).

En periode etter 
de to første årene 
(Mosiah 19:29)

Levekårene i trelldom ble verre (Mosiah 21:3–6).
Lamanittene slo dem på kinnet og utøvde myndighet 
over dem (vers 3).
Lamanittene påla Limhis folk tunge byrder og drev dem 
som dyr (vers 3).
Folket knurret på grunn av sine prøvelser (vers 6).
Limhis folk gikk til krig tre ganger for å unnslippe,  
men ble nedkjempet hver gang. Mange ble drept,  
og det var stor sorg (vers 7–12).

Almas folk fortsatte i fred og fremgang  
(Mosiah 23:19–20).
De levde i rettferdighet (vers 14–15).
De hadde overmåte stor fremgang (vers 19–20).

Perioden etter de 
to første årene

Limhis folk omvendte seg og vendte seg til Herren 
(Mosiah 21:7–14, 25–26).
De ble tvunget til å være ydmyke (vers 13–14).
De aksepterte sin trelldom og mishandling (vers 13).
De ropte med stor kraft til Herren (vers 14).
De sendte ut menn for å få hjelp fra Zarahemla  
(vers 25–26).

Almas folk fortsatte i fred og fremgang.
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•	 Limhis	folk	ble	tvunget	til	huske	Herren	mens	de	var	
i trelldom under lamanittene. Almas folk omvendte seg 
frivillig etter Abinadi andre advarsel. Følgelig opplevde 
Limhis gruppe større og mer langvarige lidelser. Noen 
år senere forklarte Alma den yngre et prinsipp som 
hjelper oss å forstå de forskjellige resultatene som disse 
to gruppene opplevde: Noen blir “tvunget til å være 
ydmyke, for når et menneske tvinges til å være ydmyk, 
vil han av og til forsøke å omvende seg” (Alma 32:13), 
og “velsignet er de som ydmyker seg uten å være tvun-
get til å være ydmyke” (vers 16).

Mosiah 21:13–14. Ydmykhet styrker vårt 
avhengighetsforhold til Herren
•	 Etter	å	ha	mislyktes	for	tredje	gang	med	å	kjempe	
seg ut av trelldommen, vendte til slutt Limhis koloni 
seg til Gud i ydmykhet og bønn og søkte utfrielse ved 
hans hånd. Deres omstendigheter tvang dem til å søke 
Herren og ikke lenger sette sin lit til kjøds arm (se Alma 
32:13–16; se også 2 Nephi 4:34).

President Ezra Taft Benson (1899–1994) sa at ydmykhet 
styrker vårt avhengighetsforhold til Herren: “Ydmykhet 
er naturligvis ikke et svakhetstegn. Ydmykhet er ikke 
det samme som forsagthet. Man kan være ydmyk, sterk 
og modig. Profeten Joseph er et godt eksempel. Ydmyk-
het er å erkjenne vår avhengighet av en høyere makt” 
(The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 369).

Mosiah 21:15–22.
På hvilke måter begynte det “gradvis å 
gå [Limhis folk] vel i landet”? (vers 16). 

Hvordan kan vi få lignende hjelp?

Mosiah 21:15. “Derfor hørte Herren deres rop”
•	 Selv	om	mange	i	Limhis	koloni	bragte	sine	lidelser	
over seg selv, var Herren barmhjertig og besvarte deres 
bønner. Profeten Joseph Smith (1805–44) beskrev 

Tidsrom Limhis folk Almas folk

Fortsatt etter de to 
første årene

Herren utfridde dem til slutt fra trelldommen under 
lamanittene (Mosiah 21:15–22:16).
Herren var sen til å høre dem, men han bløtgjorde deres 
fienders hjerter, som lettet deres byrder (21:15).
De ble ikke utfridd i første omgang (21:15).
De gjorde gradvise fremskritt (21:16).
De hjalp andre (21:17).
De sluttet pakt om å tjene Gud (21:31).
De ga vin til lamanittenes vakter, som dermed sovnet 
(22:7, 10).
De flyktet (22:11).

Almas folk fortsatte i fred og fremgang.

c. 120–121 f.Kr. 
(Mosiah 22; 24, 
kapittelsammen-
drag)

Limhis folk kom til Zarahemlas land (Mosiah 22:13).
En lamanittisk hær forfulgte Limhis folk (vers 15–16).

Almas folk opplevde trelldom og Herrens 
 utfrielse (Mosiah 23–24).
Den lamanittiske hæren som ble sendt etter 
Limhis folk, oppdaget Almas folk i Helams land 
(Mosiah 23:25).
Almas folk ble ført i trelldom (Mosiah 24:8–10).
De forble trofaste og holdt tålmodig ut  
(vers 10–16).
Herren lettet deres byrder og styrket dem  
(vers 14–15).
Herren fridde dem ut av trelldom og førte dem  
til Zarahemlas land (vers 20).
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Herrens barmhjertige svar på den sorg profeten følte på 
grunn av sine feiltrinn: “Jeg har tenkt på mitt liv så langt, 
og jeg sørger og gråter over min dårskap som har latt 
min sjels motstander ha så mye makt over meg som han 
tidligere har hatt. Men Gud er barmhjertig og har tilgitt 
meg mine synder, og jeg gleder meg over at han sender 
Trøsteren til alle som tror og ydmyker seg for ham” (The 
Personal Writings of Joseph Smith, red. Dean C. Jessee 
[1984], 238; tegnsetting, rettskrivning og store bokstaver 
er standardisert).

Mosiah 23:21. “Han prøver deres tålmodighet og 
deres tro”
•	 Selv	om	folket	som	fulgte	Alma,	hadde	omvendt	seg	
og vært trofaste, tillot Herren at de en stund ble under-
trykt av lamanittene som oppfyllelse av Abinadis profeti 
(se Mosiah 12:1–5) og som en prøve på deres tålmodig-
het og tro. Eldste Orson F. Whitney (1855–1931) i De 
tolv apostlers quorum sa at alt vi opplever, gir oss verdi-
fulle lærdommer: “Ingen smerte vi lider, ingen prøvelse 
vi opplever, er bortkastet. Den bidrar til vår utdannelse, 
til å utvikle egenskaper som tålmodighet, tro, styrke og 
ydmykhet. Alt vi lider og alt vi gjennomgår, spesielt når 
vi holder det ut i tålmodighet, bygger opp vår karakter, 
lutrer vårt hjerte, utvider vår sjel og gjør oss mildere og 
kjærligere, mer verdige til å kalles Guds barn … og det 
er gjennom sorg og lidelse, slit og prøvelser vi oppnår 
den utdannelse vi kom hit for å få, og som vil gjøre oss 
mer lik vår Fader og Moder i himmelen” (sitert i Spen-
cer W. Kimball, Faith Precedes the Miracle [1972], 98).

Mosiah 23–24. Historien om Almas folk
•	 Mosiah	kapittel	23–24	er	et	tilbakeblikk	inne	i	et	tilba-
keblikk (se kommentarene til Mosiah 9–22 på side 144). 
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Historien om Alma, fra den tid de ble drevet ut i villmar-
ken av kong Noahs folk og til de kom til Zarahemla, ble 
tilføyd opptegnelsen. Dette lille tilbakeblikket omfatter 
cirka 20 år. Når leseren har fullført kapittel 23–24, har 
både Zeniffs folk og Almas folk vendt til take til Zara-
hemla og kong Mosiah (se oversikten “Tilbakeblikk fra 
Omni til og med Mosiah” i tillegget, side 402).

Mosiah 24:13–15. “De underkastet seg hele 
Herrens vilje med glede og tålmodighet”
•	 Hvis	vi	helt	og	holdent	setter	vår	lit	til	Gud,	kan	han	
ta våre begrensninger og våre svakheter og foredle dem 
til sterke sider som er nyttige for hans guddommelige 
hensikter. Eldste Richard G. Scott i De tolv apostlers 
quorum oppfordret oss til med glede å sette vår lit til 
Herren i møte med jordelivets utfordringer:

“Problemer eller prøvelser i livet må ses i lys av Skrifte-
nes lære. Ellers kan de lett oppta hele synsfeltet, tappe 
oss for energi og berøve oss for gleden og skjønnheten 
som Herren vil at vi skal få her på jorden. Enkelte 
mennesker er som stener som kastes ut i et hav av 
problemer. De druknes av dem. Vær som en kork. Når 
du er nedtynget av et problem, må du kjempe deg fri så 
du kan flyte opp og tjene igjen med glede …

Herren er opptatt av din personlige vekst og utvikling. 
Din fremgang skyter fart når du villig lar ham lede deg 
gjennom hver veksterfaring du møter, enten du selv til 
å begynne med liker det eller ikke. Når du setter din 
lit til Herren, når du er villig til å la ditt hjerte og ditt 
sinn konsentrere seg om Hans vilje, når du ber om å 
bli ledet av Ånden til å gjøre hans vilje, blir du forsikret 
om den største lykke langs veien og det mest givende 
fra dette jordeliv. Hvis du setter spørsmålstegn ved alt 
du blir bedt om å gjøre, eller motsetter deg alle ubeha-
gelige utfordringer, gjør du det vanskeligere for Herren 
å velsigne deg [se 1 Nephi 3:7]” (i Conference Report, 
april 1996, 32–33; eller Lys over Norge, juli 1996, 25).

Punkter å grunne på
•	 Reflekter	over	dåpspaktene	slik	de	er	nedtegnet	i	

Mosiah 18:8–10. Hva kan du gjøre denne uken for å 
overholde dine pakter i enda større grad?

•	 På	hvilke	måter	har	din	tro	blitt	styrket	ved	prøvelser?
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•	 Hvordan	kan	det	eksempel	Alma	og	hans	tilhengere	
viste, hjelpe deg å sette din lit til Frelserens forsoning 
og kraft?

Forslag til oppgaver
•	 Finn	et	skriftsted	for	hvert	aspekt	av	vår	forløsning	

gjennom Frelserens forsoning slik det er beskrevet i 
Mosiah 18:2, herunder hans kraft, lidelse, død, opp-
standelse og himmelfart. Det kan være lurt å skrive 

henvisninger i margen ved siden av Mosiah 18:2 i 
Skriftene dine.

•	 Studer	og	gi	et	sammendrag	av	dåpspakten	slik	Alma	
beskriver den i Mosiah 18:8–10.

•	 Ring,	besøk	eller	skriv	et	brev	til	en	prestedømsle-
der, lærer eller veileder i Kirken som har livnært deg 
“med det som har med rettferdighet å gjøre” (Mosiah 
23:18), og uttrykk din takknemlighet og ditt vitnes-
byrd til ham eller henne.
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Mosiah 25–29

Kapittel 22

Innledning
Mange i “den oppvoksende generasjon” forkastet 
sine fedres vitnesbyrd og fikk noen medlemmer av 
Kirken til “å begå mange synder” (se Mosiah 26:1, 6). 
Som følge av dette søkte Alma Herrens veiledning 
angående hva han skulle gjøre med medlemmer av 
Kirken som brøt Guds lover. Han ba også om at hans 
egen sønn måtte “bringes til kunnskap om sannheten” 
(se Mosiah 27:14). Svarene på begge disse bønnene 
gir verdifulle læresetninger til oss som lever i dag. Vi 
lærer hvordan prestedømsledere må formane dem 
som begår alvorlig synd, og hjelpe dem gjennom 
omvendelsesprosessen. Vi ser også behovet for at alle 
mennesker blir “født av Gud” i historien om Alma den 
yngre og Mosiahs fire sønner. Mens du studerer, skulle 
du grunne på hvordan det å akseptere Jesu Kristi 
forsoning fører til fullstendig omvendelse og et ønske 
om å arbeide for andres frelse.

Kommentarer
Mosiah 25–29. Mosiah 2

•	 Mosiahs	bok	er	ofte	forvirrende	på	grunn	av	de	for-
skjellige historielinjene og de historiske tilbakeblikkene 
i boken. Se oversikten “Tilbakeblikk fra Omni til og 
med Mosiah” i tillegget (side 402).

Mosiah 25:5–11. Skriftenes kraft
•	 I	Mosiah	25:5–11,	“lot”	Mosiah	Skriftene	bli	lest	for	
folket. Følgende liste viser hvilken virkning Skriftene 
hadde på folket:

 1. De ble “slått av undring  
og forbauselse” (vers 7).

 2. De ble “fylt med over-
måte stor glede” (vers 8).

 3. De følte “sorg” over at 
så mange var blitt drept 
(vers 9).

 4. De så Guds godhet 
(vers 10).

 5. De følte trang til å takke 
Gud (vers 10).

 6. Andres synder fylte dem 
“[med] smerte og kval” (vers 11).
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Mosiah 26:1–4. Den oppvoksende generasjon
•	 President	Henry B.	Eyring	i	Det	første	presidentskap	
understreket behovet for å lære Kirkens ungdom å tro 
på Gud: “Ingen befaling i riket er viktigere enn å styrke 
de unges tro. Hvert eneste barn i hver generasjon velger 
tro eller vantro. Tro er ikke en arv, det er et valg. De 
som trodde på kong Benjamin, fikk lære det. Mange 
av deres barn valgte senere å ikke tro. Ifølge Skriftene 
var grunnen at ‘de ville ikke påkalle Herren sin Gud’ 
(Mosiah 26:4)” (“Inquire of the Lord” [tale under en 
aften med eldste Neal A. Maxwell, 2. feb. 2001], 1, 
www .ldsces .org).

•	 I	en	tale	til	Kirkens	ungdom	forklarte	eldste	Jeffrey R.	
Holland i De tolv apostlers quorum hvorfor eldre 
medlemmer av Kirken veileder dem som er yngre: “Så 
mye av det vi gjør i denne kirken, er rettet mot dere, 
mot dem som Mormons bok kaller ‘den oppvoksende 
generasjon’ (Mosiah 26:1; Alma 5:49). Vi som allerede 
har vandret på den delen av livets sti som dere nå er på, 
forsøker å gjøre dere oppmerksom på noe av det vi har 
lært. Vi roper oppmuntrende. Vi prøver å advare dere 
mot fallgruver eller farer på veien. Der det er mulig, 
prøver vi å gå sammen med dere og holde dere tett ved 
vår side” (i Conference Report, april 1995, 52; eller Lys 
over Norge, juli 1995, 38).

Mosiah 26:1–6
Hvilke utfordringer opplevde Alma med 

den oppvoksende generasjon?

Mosiah 26:8–12. Hvorfor nektet kong Mosiah å 
dømme Kirkens medlemmer?
•	 Etter	at	kong	Mosiah	(som	konge	og	profet)	ga	Alma	
myndighet til å oppette menigheter over hele landet, 
virket det naturlig for Alma å bringe ulydige medlem-
mer av Kirken frem for Mosiah for å bli dømt. Kongen, 
som hadde delegert prestedømsmyndighet til Alma, 
mente imidlertid at det var Almas ansvar å ta hånd om 
dem som overtrådte Kirkens lover. Mosiah beholdt selv 
ansvaret for å dømme dem som brøt landets lover.

158



Mosiah 26:20. “Du skal ha evig liv”
•	 Herren	erklærte	at	Alma	skulle	“ha	evig	liv”	(Mosiah	
26:20). Profeten Joseph Smith (1805–44) forklarte 
prosessen med å oppnå dette løftet: “Etter at en person 
har tro på Kristus, omvender seg fra sine synder og blir 
døpt til forlatelse for sine synder og mottar Den hellige 
ånd (ved håndspåleggelse) … og deretter fortsetter å 
ydmyke seg for Gud, hungrer og tørster etter rettferdig-
het og lever ved hvert Guds ord, da vil Herren snart si 
til ham: Min sønn, du skal bli opphøyet. Når Herren har 
prøvet ham grundig, og finner at vedkommende er fast 
bestemt på å tjene ham for enhver pris, da vil vedkom-
mende oppdage at hans kall og utvelgelse står fast, og 
da vil han få motta den annen Talsmann som Herren 
har lovet de hellige, slik det er gjengitt i Johannes evan-
gelium” (History of the Church, 3:380).

Mosiah 26:24–28. Å kjenne Herren
•	 Eldste	Joseph B.	Wirthlin	(1917–2008)	i	De	tolv	apost-
lers quorum forklarte hvordan vi kan kjenne Herren: “Vi 
kan velge å kjenne Herren ved å lese i Skriftene hver 
dag, ved å kommunisere med ham i inderlig bønn minst 
hver morgen og hver kveld, og når vi har det vanskelig, 
hver time eller mer om nødvendig, og ved å holde hans 
bud. Husk: ‘Ved dette vet vi at vi har lært ham å kjenne, 
om vi holder hans bud. Den som sier: Jeg kjenner 
ham! – og ikke holder hans bud, han er en løgner, og 
sannheten er ikke i ham. Men den som holder hans ord, 
i ham er sannelig kjærligheten til Gud blitt fullkommen. 
Av dette vet vi at vi er i ham.’ (1 Johannes 2:3–5.)” 
(Find ing Peace in Our Lives [1995], 74).

Mosiah 26:29–30. Bekjennelse av synd
•	 Bekjennelse	av	synd	er	en	nødvendig	del	av	
omvendelsesprosessen. Herren erklærte: “Ved dette 
kan dere vite om et menneske omvender seg fra sine 
synder – se, han vil bekjenne dem og avstå fra dem” 
(L&p 58:43   ). I Tro mot pakten – En oppslagsbok i 
evangeliet (2004), leser vi følgende beskrivelse:

“Bekjennelse. ‘Den som skjuler sine overtredelser, har 
ingen lykke. Men den som bekjenner dem og vender 
seg fra dem, finner miskunnhet’ (Ordspråkene 28:13). 
Det er avgjørende for å få tilgivelse at du er villig til å 
legge frem for din himmelske Fader alt du har gjort. 
Knel ned for ham i ydmyk bønn og tilstå dine synder. 

Bekjenn din skam og skyld, og be så inntrengende om 
hjelp.

Alvorlige overtredelser, som brudd på kyskhetsloven, 
kan sette ditt medlemskap i Kirken i fare. Derfor må du 
bekjenne disse syndene 
både for Herren og hans 
representanter i Kirken. 
Dette gjøres til din biskop 
eller grenspresident og 
kanskje også stavs- eller 
misjonspresident, som er 
Kirkens voktere og dom-
mere. Selv om bare Herren 
kan tilgi synder, spiller 
disse prestedømslederne 
en viktig rolle i omvendelsesprosessen. De vil holde din 
bekjennelse fortrolig og hjelpe deg gjennom hele 
omvendelsesprosessen. Vær fullstendig ærlig mot dem. 
Hvis du bekjenner delvis og bare nevner mindre alvor-
lige feiltrinn, vil du ikke kunne ordne opp i en mer 
alvorlig overtredelse som du ikke har fortalt om. Jo sna-
rere du innleder denne prosessen, jo snarere vil du 
finne den fred og glede som kommer med tilgivelsens 
mirakel” ([2004], 112).

Mosiah 26:31
Hva er resultatet av å nekte å tilgi 

andre som synder mot oss?

Mosiah 26:32–36. “Deres navn ble strøket ut”
•	 “Strøket	ut”	i	Mosiah	26:36	henspiller	på	utelukkelse.	
Når et medlem av Kirken begår alvorlig synd, må Her-
rens tjenere treffe tiltak for å hjelpe synderen gjennom 
omvendelsen. Noen ganger kan dette innebære formell 
eller uformell disiplinering i Kirken. Eldste Dallin H. 
Oaks i De tolv apostlers quorum forklarte:

“Kirkens disiplinering oppmuntrer medlemmene til å 
holde Guds bud. Bare det at den finnes … understreker 
alvoret og klargjør betydningen av Guds bud. Dette er 
ekstremt viktig i et ellers kravløst samfunn …

Hyrden har ansvar for å beskytte hjorden … Dette 
ansvaret kan fordre at han nekter [synderen] fellesskap 
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med de hellige eller til og med avslutter hans medlem-
skap i hjorden. Som Jesus sa: ‘Hvis han ikke omvender 
seg, skal han ikke regnes blant mitt folk, så han ikke 
kan ødelegge mitt folk, for se, jeg kjenner mine får, og 
de er talte.’ (3 Ne 18:31; se også Mosiah 26:34–36.)” 
(The Lord’s Way [1991], 216 227).

•	 President	James E.	Faust	(1920–2007)	i	Det	første	
presidentskap forklarte hvilke overtredelser som kan 
berettige disiplinære tiltak:

“Disiplinering i Kirken begrenser seg ikke til seksuell 
synd, men omfatter andre handlinger som mord, abort, 
innbrudd, tyveri, svindel og annen uærlighet, bevisst 
ulydighet mot Kirkens regler og bestemmelser, å 
forsvare eller praktisere polygami, apostasi eller enhver 
annen ukristen adferd, herunder trass mot eller latterlig-
gjøring av Herrens salvede, i strid med Herrens lov og 
Kirkens orden …

Aktiviteter som regnes som apostasi mot Kirken, er 
blant annet når medlemmer ‘(1) gjentatt handler i 
klar, åpen og bevisst offentlig opposisjon mot Kirken 
eller dens ledere; (2) vedblir å forkynne som Kirkens 
lære noe som ikke er Kirkens lære, etter at de har blitt 
korrigert av sin biskop eller personer med høyere myn-
dighet; eller (3) fortsetter å følge frafalne sekters lære-
setninger (sekter som forfekter flergifte) etter at de har 
blitt korrigert av sin biskop eller personer med høyere 
myndighet’ (Håndbok 1 [1989])” (i Conference Report, 
okt. 1993, 52–53; eller Ensign, nov. 1993, 37–38).

•	 I	1985	utstedte	Det	første	presidentskap	en	invitasjon	
til alle om å komme tilbake, noe som minner oss om 
vår plikt overfor dem som har fått sitt navn “strøket ut”:

“Vi er klar over enkelte som er inaktive, andre som er 
blitt kritiske og tilbøyelige til å finne feil, og de som er 
blitt suspendert fra fellesskapet eller utelukket på grunn 
av alvorlige overtredelser.

Til alle disse vender vi oss i kjærlighet. Vi er ivrige etter 
å tilgi i Hans ånd som sa: ‘Jeg, Herren, tilgir den jeg vil 
tilgi, men av dere fordres det at dere tilgir alle mennes-
ker.’ (L&p 64:10)

Vi oppmuntrer Kirkens medlemmer til å tilgi dem som 
måtte ha forbrutt seg mot dem. Til dem som har sluttet 
å være aktive og til dem som har blitt kritiske, sier vi: 
‘Kom tilbake. Kom tilbake og fryd dere ved Herrens 

bord, og nyt igjen de gode og berikende fruktene ved 
fellesskap med de hellige.’

Vi føler oss sikre på at mange har ønsket å vende til-
bake, men har følt forlegenhet og synes det er vanskelig 
å gjøre det. Vi forsikrer dere om at dere vil finne åpne 
armer til å motta dere og villige hender til å hjelpe dere” 
(Ezra Taft Benson, Gordon B. Hinckley og Thomas S. 
Monson: “An Invitation to Come Back”, Church News, 
22. des. 1985, 3).

Mosiah 27:14. En engel sendt fra Gud
•	 En	engels	oppgaver	består	blant	annet	i	å	kalle	de	
ugudelige til omvendelse (se Moroni 7:29, 31). Legg 
merke til at engelen ikke kom til Alma og Mosiahs fire 
sønner på grunn av deres rettferdighet, men “så hans 
tjeneres bønner kunne bli besvart i forhold til deres tro” 
(Mosiah 27:14).

•	 Englers	betjening	må	skje	i	harmoni	med	Guds	vilje,	
og den stemmer ikke alltid med tidsplanen til den som 
ber. President Wilford Woodruff (1807–98) sa følgende 
om en mann som hadde bedt om englebesøk:

“Jeg sa til ham at om han så ba tusen ganger til Israels 
Gud om denne gaven, ville den ikke bli gitt ham, med 
mindre Herren hadde en 
hensikt med å sende en 
engel til ham. Jeg fortalte 
ham at Herren aldri ville 
sende en engel til noen 
bare for å oppfylle ved-
kommendes ønske om å se 
en engel. Dersom Herren 
sender en engel til noen, 
sender han ham for å 
utføre et arbeid som ikke kan utføres på noe annet vis 
enn ved en engels betjening. Jeg fortalte ham at dette 
var mitt syn. Herren hadde sendt engler til mennesker 
helt siden verden ble skapt, til forskjellige tider, men 
alltid med et budskap eller med noe å utføre som ellers 
ikke kunne ha blitt utført. Jeg gjennomgikk med ham 
forskjellige anledninger da engler hadde vist seg for 
mennesker. Jeg snakket selvfølgelig om engelen som 
besøkte Joseph Smith. Åpenbareren Johannes sa at i de 
siste dager ville en engel fly under det høyeste av him-
melen og ha et evig evangelium å forkynne for dem 
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som bor på jorden. Grunnen til at en engel måtte utføre 
dette arbeidet, var at evangeliet ikke fantes på jorden. 
Evangeliet og prestedømmet hadde blitt fratatt mennes-
kene. Derfor måtte Gud gjengi dem.

Jeg har alltid sagt, og jeg vil si det til dere, at Den 
hellige ånd er det enhver Guds hellig trenger. Det er 
mye viktigere for en mann å ha denne gaven enn å bli 
betjent av en engel, med mindre det er nødvendig at en 
engel lærer ham noe som han ikke har blitt lært” (“The 
Administration of Angels”, i Brian H. Stuy, red. Collected 
Discourses, 5 bind. [1987–92], 5:233).

Mosiah 27:14
Hvordan kan rettskafne  foreldre 

påvirke villfarne barn?

Mosiah 27:22–23. Hjelp dem som har  
kommet bort
•	 En av de viktigste pliktene Gud pålegger dem han 
kaller til tjeneste, er å hjelpe de bortkomne å finne 
veien tilbake til hjorden. 
Mens han var medlem av 
De sytti, fortalte eldste The-
odore M. Burton (1907–89) 
hva han følte for dette hel-
lige arbeidet: “Jeg har fått 
spørsmålet: ‘Er det ikke 
deprimerende å måtte 
granske synder og overtredelser til mennesker som har 
havnet i slike vanskeligheter?’ Det ville det vært om jeg 
fokuserte på synder og overtredelser. Men jeg arbeider 
med mennesker som omvender seg. Dette er sønner og 
døtre av Gud som har begått feil – noen av dem svært 
alvorlige. Men de er ikke syndere. De var syndere før, 
men de har lært gjennom bitre erfaringer hvilken hjerte-
sorg som følger ulydighet mot Guds lover. Nå er de 
ikke lenger syndere. De er Guds angrende barn som 
ønsker å komme tilbake til ham og anstrenger seg for å 
gjøre det. De har gjort sine feil og har betalt for dem. Nå 
søker de forståelse, kjærlighet og aksept” (i Conference 
Report, okt. 1985, 80–81; eller Ensign, nov. 1985, 64).

Mosiah 27:25. Bli født på ny
•	 President	Ezra	Taft	Benson	(1899–1994)	ga	en	viktig	
påminnelse til oss som ønsker å bli født på ny og bli 
mer lik vår Frelser Jesus Kristus:

“I vår streben etter å bli mer lik Gud, må vi være 
forsiktige så vi ikke blir motløse og mister håpet. Å 
bli Kristus lik er noe vi må arbeide mot hele livet, og 
svært ofte innebærer det en vekst og forandring som 
skjer langsomt, nesten umerkelig. I Skriftene finner vi 
enestående beretninger om menn hvis liv ble forandret 
på en dramatisk måte, ja, så å si på et øyeblikk: Alma 
den yngre, Paulus på veien til Damaskus, Enos som ba 
til langt på natt, kong Lamoni. Slike forbausende eksem-
pler på kraft til å forandre selv dem som er sunket dypt 
ned i synd, gir oss tillit til at forsoningen kan nå frem, 
selv til dem som er bunnløst fortvilet.

Men vi må være forsiktige når vi omtaler disse bemer-
kelsesverdige eksemplene. Selv om de er virkelige og 
gjør inntrykk, er de snarere unntaket enn regelen. For 
enhver Paulus, enhver Enos og enhver kong Lamoni 
finnes det hundrevis og tusenvis av mennesker for 
hvem omvendelsesprosessen foregår adskillig mer 
stillferdig og umerkelig. Dag for dag kommer de 
nærmere Herren, uten egentlig å merke at de bygger 
opp et Gud-lignende liv. De lever et stillferdig liv og 
er gode, tjenestevillige og ansvarsbevisste. De er som 
lamanittene, som Herren sa ‘ble døpt med ild og med 
Den Hellige Ånd – men de visste det ikke’. (3 Ne 9:20; 
uthevelse tilføyd.)” (“En stor forandring i våre hjerter”, 
Lys over Norge, mars 1990, 7).

•	 Du	kan	få	mer	informasjon	om	å	bli	født	på	ny	og	
oppleve en mektig forandring i hjertet i kommentarene 
til Mosiah 5:2 (se side 140), Alma 5:12–14 (se side 173) 
og Alma 36:17–21 (se side 227).

•	 Eldste	Dallin H.	Oaks	forklarte	hva	det	vil	si	å	bli	født	
på ny:

“Spørsmålet om hvorvidt en person er blitt frelst, 
uttrykkes av og til som om vedkommende er blitt ‘født 
på ny’. Å bli ‘født på ny’ er et kjent uttrykk i Bibelen 
og Mormons bok. Som tidligere nevnt, forkynte Jesus 
at hvis ikke et menneske ble ‘født på ny’ ( Johannes 
3:3), av vann og Ånd, kunne det ikke komme inn i 
Guds rike (se Johannes 3:5). Mormons bok har mange 
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læresetninger om at det er nødvendig å bli ‘født på ny’ 
eller ‘født av Gud’ (Mosiah 27:25; se vers 24–26; Alma 
36:24, 26; Moses 6:59). Når vi forstår disse skriftstedene, 
er vårt svar på om vi er blitt født på ny, et klart ‘ja’. Vi 
ble født på ny da vi inngikk et paktsforhold med vår 
Frelser ved å bli født av vann og Ånd og ved å påta oss 
Jesu Kristi navn. Vi kan fornye denne gjenfødelsen hver 
søndag når vi tar del i nadverden.

Siste-dagers-hellige bekrefter at de som er blitt født på 
ny på denne måten, er åndelig avlede sønner og døtre 
av Kristus (se Mosiah 5:7; 15:9–13; 27:25). Men for å 
realisere de tiltenkte velsignelser ved denne status som 
gjenfødt, må vi likevel holde våre pakter og holde ut til 
enden. I mellomtiden er vi, ved Guds nåde, blitt født på 
ny som nye skapninger med nye åndelige foreldre og 
utsikter til en enestående arv” (i Conference Report, april 
1998, 77; eller Lys over Norge, juli 1998, 60).

Mosiah 27:28. Etter stor trengsel kommer 
velsignelsen
•	 Selv	om	Alma	den	yngre	måtte	gjennomgå	store	
trengsler, ble sluttresultatet av hans omvendelse sødme-
fylt og intens glede (se Alma 36:21). Følgende oversikt 
illustrerer virkningen av Almas omvendelse:

Før Etter

Det “kjødelige og falne” 
skulle “avlegges” (Mosiah 
27:25–27; Alma 36:11)

Forløst av Gud, “født av 
Ånden” (Mosiah 27:24–25; 
Alma 36:23)

“Kjempet [seg] gjennom 
mange trengsler” (Mosiah 
27:28)

Revet “ut av en evigvarende 
ild” (Mosiah 27:28)

I “bitterhets galle og 
syndens lenker” (Mosiah 
27:29)

“Forløst fra bitterhets galle 
og syndens lenker” (Mosiah 
27:29)

“I den mørkeste avgrunn” 
(Mosiah 27:29)

Så “Guds strålende lys” 
(Mosiah 27:29)

“Sønderrevet i evig pinsel” 
(Mosiah 27:29)

Hans sjel “pines ikke mer” 
(Mosiah 27:29)

“Opprørt ved tanken på” 
sine mange synder (Alma 
36:17)

Ikke lenger “opprevet ved 
tanken på” sine synder 
(Alma 36:19)

Følte intens og bitter smerte 
(Alma 36:20–21)

Følte sødmefylt og intens 
glede (Alma 36:20–21)

Før Etter

Tanken på å komme i Guds 
nærhet plaget hans sjel 
(Alma 36:14–15)

Hans sjel lengtet etter å 
komme i Guds nærhet 
(Alma 36:22)

•	 Eldste	Jeffrey R.	Holland	forklarte	at	vi	må	forstå	at	
syndens pris er høy, og at selv om omvendelse kan 
være vanskelig, er sluttresultatet alltid verd mye mer 
enn det koster:

“Vi lærer at omvendelse er en svært smertefull prosess. 
Alma sa selv at han gjennomgikk ‘mange trengsler og 
[omvendte seg] nesten til døde’, at han var oppslukt av 
en ‘evigvarende ild … Jeg var i den mørkeste avgrunn,’ 
sa han. ‘Min sjel var sønderrevet i evig pinsel’ (Mosiah 
27:28–29) …

I tre tilsynelatende endeløse dager og netter ble han 
plaget ‘med en fordømt sjels smerter’ (Alma 36:16), 
smerte som var så reell at han var fysisk lammet og 
åndelig forskremt av det som så ut til å være hans ende-
lige skjebne. Ingen må tro at tilgivelsens gave oppnås 
fullt ut uten en betydelig innsats fra den tilgittes side. 
Ingen skulle være så tåpelig at han eller hun synder 
bevisst eller lettsindig i den tro at tilgivelsen er lett 
tilgjengelig.

Omvendelse innebærer nødvendigvis lidelse og sorg. 
Den som tror noe annet, har hverken lest om Alma den 
yngre eller personlig prøvd å omvende seg. I omvend-
elsesprosessen får vi bare en liten smak av den lidelse 
vi ville ha måttet gjennomgå om vi ikke vendte oss bort 
fra det onde. Denne smerten, selv om den bare varer 
en stund for den omvendte, er den bitreste kalk. Ingen 
mann eller kvinne skulle være så tåpelig å tro at han 
eller hun kan oppleve den, selv for en kort stund, uten 
konsekvenser …

Vi lærer at når omvendelsen er fullstendig, blir vi født 
på ny og forlater for alltid den person vi en gang var. 
For meg virker ingen annen lære om omvendelse mer 
mangelfull enn den velmente forestillingen om at ‘selv 
om man fjerner en spiker fra en trestolpe, vil det for alltid 
være et hull i den’. Vi vet at omvendelse (at man fjerner 
denne spikeren, for å si det slik) kan være en svært lang 
og smertefull og vanskelig oppgave. Dessverre vil enkelte 
aldri ha tilstrekkelig drivkraft til å ta fatt på den. Vi vet at 
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det er svært få synder som det ikke er mulig å omvende 
seg fra. Men når omvendelse er mulig, og dens krav 
trofast oppfylles, er det ikke lenger noe ‘hull i stolpen’ 
av den enkle grunn at det ikke lenger er den samme 
stolpen. Det er en ny stolpe. Vi kan begynne på nytt, 
fullstendig rene, med en ny vilje og en ny måte å leve 
på” (However Long and Hard the Road [1985], 83–84).

Mosiah 28:3–4
Hvordan påvirket Mosiahs sønners omven-

delse deres ønske om å bli misjonærer?

Mosiah 28:3. “Frelse skulle forkynnes for enhver 
skapning”
•	 President	Howard	W.	Hunter	(1907–95)	forklarte	at	
et ønske om å spre evangeliet er en naturlig følge av 
personlig omvendelse:

“Vi har eksemplet med Mosiahs fire sønner – Ammon, 
Aaron, Omner og Himni – som fikk tilgivelse for sine 
synder gjennom forsoningen, og så arbeidet i mange 
år blant lamanittene for å bringe dem til Kristus. Ifølge 
opptegnelsen kunne de ikke utholde tanken på at noen 
menneskesjel skulle forgå (se Mosiah 28:3) …

En indikasjon på vår egen omvendelse er ønsket om 
å dele evangeliet med andre. Av denne grunn påla 
Herren alle medlemmer av Kirken en forpliktelse om å 
være misjonærer” (The Teachings of Howard W. Hunter, 
red. Clyde J. Williams [1997], 249).

•	 Eldste	M. Russell	Ballard	i	De	tolv	apostlers	quorum	
foreslo en effektiv måte for Kirkens medlemmer i dag 
å spre evangeliet på: “Nøkkelen til vellykket medlems-
misjonær-arbeid er å vise tro. Én måte å vise din tro på 
Herren og på hans løfter er at du ved hjelp av bønn 
fastsetter en dato da du vil ha noen forberedt til å møte 
misjonærene. Jeg har fått hundrevis av brev fra med-
lemmer som har vist sin tro på denne enkle måten. Selv 
om familiene ikke hadde noen i tankene som de kunne 
dele evangeliet med, fastsatte de en dato, ba og snakket 
deretter med mange flere mennesker. Herren er Den 
gode hyrde, og han kjenner sine får som har blitt for-
beredt til å høre hans røst. Han vil lede oss når vi søker 

hans guddommelige hjelp til å dele hans evangelium 
med noen” (i Conference Report, april 2006, 89; eller 
Liahona, mai 2006, 86).

Mosiah 28:11–20. Jaredittenes opptegnelse og 
seerstener
•	 President	Joseph	Fielding	Smith	(1876–1972)	drøftet	
Mosiahs bruk av uttydere til å oversette jaredittenes 
opptegnelse:

“Limhis folk bragte med seg til Mosiah en opptegnelse, 
‘… gravert på metallplater,’ [Mosiah 21:27] og denne 
opptegnelsen oversatte Mosiah ved hjelp av ‘de to 
stenene som var innfattet i en bue’ …

Sammen med ‘brystplaten’ og platene som Mormons 
bok var skrevet på, mottok Joseph Smith urim og 
tummim, som ble skjult av Moroni for å komme frem i 
de siste dager som et middel til å oversette den gamle 
opptegnelsen, og dette var de samme urim og tummim 
som ble gitt til Jareds bror [se L&p 17:1]” (Answers to 
Gospel Questions, red. Joseph Fielding Smith jr., 5 bind. 
[1957–66], 1:161–62).

Mosiah 29:26–27. Faren ved at flertallet velger 
“det som ikke er riktig”
•	 Eldste	Neal A.	Maxwell	(1926–2004)	i	De	tolv	apost-
lers quorum advarte mot å være likegyldige til ugudelig-
het i samfunnet, ettersom ødeleggelse venter nasjoner 
som velger urettferdighet:

“Når det gjelder menneskelig adferd, når de som en 
gang var i mindretall, blir mer dominerende, kommer 
Guds dom og konsekvensene av tåpelig egenkjærlighet 
(se Mosiah 29:26–27).
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Den kulturelle tilbakegang akselererer når samfunnets 
egenkjærlige segmenter blir likegyldige overfor de felles 
verdier som en gang var allment akseptert. Avdriften 
gjøres lettere av de likegyldige eller ettergivende etter 
hvert som samfunnet ledes forsiktig ned til helvete (se 
2 Nephi 28:21). Noen følger kanskje ikke med i strøm-
men, men trår isteden til side, enda de tidligere kunne 
ha forhindret den, slik de som medborgere har rett til …

Vi er faktisk forpliktet til å merke oss avslørende tegn 
på forfall i samfunnet …

Både ledere og andre samfunnsborgere må stå til 
regnskap for det som skjer når det gjelder kulturell til-
bakegang. Historisk sett er det naturligvis lett å kritisere 
dårlige ledere, men vi skulle ikke gi deres tilhengere 
fritt leide. I sin rasjonalisering av nedbrytningen kan de 
ellers si at de bare fulgte ordre, mens lederen bare ga 
borgerne ordre! Men det kreves langt mer av borgerne 
i et demokratisk samfunn hvor den enkeltes karakter 
betyr så mye for både ledere og borgere” (i Conference 
Report, april 1999, 28–30; eller Liahona, juli 1999, 26).

•	 President	Boyd K.	Packer	talte	også	om	en	tendens	i	
tiden til å forvrenge toleranse:

“Den dyd som toleranse er, har blitt forvrengt og gitt en 
så fremtredende stilling at den anses som jevnbyrdig 
med eller til og med verdsettes høyere enn moral. Det 
er én ting å være tolerant, eller til og med forsonlig 
overfor enkeltpersoners adferd. Men det er noe helt 
annet i felleskap å vedta lover og legalisere for å 
beskytte umoralsk adferd som kan svekke eller til og 
med ødelegge familien.

Det er en farlig felle å overdrive toleranse for å beskytte 
rettighetene til dem hvis adferd setter familien i fare og 
skader rettighetene til flertallet av folket. Vi begynner å 
komme farlig nær de tilstander som beskrives av pro-
feten Mosiah [i Mosiah 29:26–27]” (“Children of God”, 
BYU Women’s Conference, 5. mai 2006, 6).

Mosiah 29:41–44. Dommernes regjeringstid
•	 Den	endrede	styreform	som	ble	innstiftet	av	kong	
Mosiah, var så viktig at nephittene fra den tid av og 
frem til Kristi fødsel (se 3 Nephi 2:8), regnet sin tid fra 
begynnelsen av dommernes regjeringstid. Tidligere 
hadde nephittene regnet sin tid fra året da Lehi forlot 
Jerusalem.

Punkter å grunne på
•	 Hva	tror	du	motiverer	dem	som	er	fullstendig	

omvendt, til å dele evangeliet med andre?

•	 Hvorfor	tror	du	det	er	viktig	å	føre	opptegnelser	i	
våre familier og i Kirken?

Forslag til oppgaver
•	 Meld	deg	frivillig	til	å	holde	en	leksjon	på	familiens	

hjemmeaften om Alma den yngres og Mosiahs søn-
ners omvendelse Mosiah 27–28. Utfordre dem du 
underviser, til å anvende prinsippene som Alma og 
Mosiahs sønner anvender i Mosiah 27:32–36; 28:3.

•	 Lag	en	spesiell	oppføring	i	din	personlige	dagbok	
som beskriver en “forandring i hjertet” som du har 
opplevd mens du har utviklet ditt vitnesbyrd.
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Alma 1– 4

Kapittel 23

Innledning
Alma den yngre opplevde alvorlige utfordringer mens 
han var både Kirkens høyprest og nephittenes første 
valgte overdommer (se Alma 4:18). Både Kirken og 
regjeringen ble truet av menn som ønsket å bruke 
religion og politikk til egen vinning. Nehor undergravde 
Kirken ved å bruke prestelist til å starte en religiøs 
bevegelse og bekjennelse som tiltrakk seg mange (se 
Alma 1). Amlici, en mann av Nehors orden, førte krig 
mot den nyvalgte regjering av dommere etter at han 
mislyktes i å bli konge (se Alma 2–3). Legg merke til 
hvordan Alma ba, utøvde tro på Gud og deretter gjorde 
noe aktivt for å overvinne hvert av problemene han 
møtte. Overvei hvordan du kan følge Almas eksempel i 
møte med dine egne utfordringer.

Kommentarer
Almas bok
•	 Som	den	som	samlet	Mormons	bok,	sto	Mormon	
overfor vanskelige utfordringer når han skulle avgjøre 
hva han skulle ta med i den forkortede opptegnelsen. 
Minst to direktiver var styrende for hans utvalg. For det 
første ba Herren Mormon “skrive de ting som … er blitt 
befalt” (3 Nephi 26:12). For det annet visste Mormon at 
hans opptegnelse skulle komme frem i de siste dager 
i den hensikt å samle det adspredte Israel til Herrens 
pakter (se Mormons ord 1:1–11; 3 Nephi 26:6–12; 
29:1–9; 30:1–2). Vi forstår derfor at når Mormon tok 
redaksjonelle avgjørelser, var disse to faktorene hans 
fremste hensyn.

Det kan være lærerikt å sammenligne lengden på 
bøkene i Mormons bok og tidsrommet de dekket. Den 
uforholdsmessig store tekstmengden som handler om 
et ganske kort tidsrom, forteller leseren at den delen 
av Mormons boks historie som dekkes av Almas bok, 
er spesielt sammenlignbar med og relevant for vår 
egen tid. Du finner flere sammenligninger i oversikten 
“Sidetall i Mormons bok og tidsperioder” i tillegget 
(side 400).

Alma 1:3–4. Nehor mente at en “lærer burde bli 
populær”
•	 Nehor	brukte	smiger	og	falsk	lære	til	å	tiltrekke	seg	
tilhengere og angripe Guds kirke. Hans læresetninger 

var populære fordi de unnskyldte synd i religionens 
navn. Han oppmuntret til ugudelighet og bortforklarte 
det med at “til slutt skulle alle mennesker få evig liv”, 
uavhengig av sin adferd (Alma 1:4).

Eldste L. Tom Perry i De tolv apostlers quorum ba oss 
innstendig om å ha mot til å forkaste vår tids Nehorer 
og deres populære budskap: “Nehors ord appellerte til 
folket, men hans lære var ikke riktig, selv om den var 
populær. Når vi står overfor livets mange avgjørelser, vil 
verdens enkle og populære budskap som regel ikke  
være de rette å velge, og det vil kreve stort mot å velge 
det rette” (i Conference Report, okt. 1993, 88–89; eller 
Ensign, nov. 1993, 67).

•	 I	Alma	1:4	sa	Nehor	at	“alle	mennesker	[skulle]	få	
evig liv”. Ifølge vers 16 var prestelist å forkynne “falske 
læresetninger … for å få rikdom og ære”. En av de 
falske læresetningene som ofte fremmes av dem som 
driver prestelist, er at “hele menneskeheten [skal] bli 
frelst på den siste dag, og at de ikke [behøver] å frykte 
eller beve” (vers 4). Et stort problem med prestelist er at 
det ikke finnes noen lære om omvendelse: “For de var 
av Nehors tro og trodde ikke på omvendelse fra sine 
synder” (Alma 15:15).

•	 Eldste	Dallin H.	Oaks	i	De	tolv	apostlers	quorum	
oppfordret lærere i evangeliet til å følge Frelserens 
eksempel og hjelpe sine elever til å gjøre det samme: 
“En lærer i evangeliet vil aldri komme mellom [elevene] 
og Mesteren ved å stå i veien eller ved å overskygge 
leksjonen med egenreklame eller egeninteresse. Dette 
betyr at en lærer i evangeliet aldri må gi etter for 
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prestelist, som er at ‘menneskene forkynner og frem-
stiller seg som et lys for verden så de kan få verdens 
vinning og ros’ (2 Nephi 26:29). En lærer i evangeliet 
forkynner ikke for å ‘bli populær’ (Alma 1:3) eller ‘for 
å få rikdom og ære’ (Alma 1:16). Han eller hun følger 
Mormons boks enestående eksempel, der forkynneren 
ikke var ‘bedre enn tilhøreren, heller ikke var læreren 
noe bedre enn eleven’ (Alma 1:26). Begge vil alltid se 
hen til Mesteren” (i Conference Report, okt. 1999, 102; 
eller Liahona, jan. 2000, 94).

Alma 1:5–6, 16. Prestelist
•	 Nehor	oppfordret	til	prestelist	og	egeninteresse	for	
å få rikdom og ære. Nehors eksempel viser at vi skulle 
være mistenksomme overfor dem som søker egen 
berømmelse eller rikdom for sin forkynnelse. Nephi 
definerte tidligere prestelist slik: “Prestelist betyr at 
menneskene forkynner og fremstiller seg som et lys for 
verden så de kan få verdens vinning og ros, men de 
søker ikke Sions velferd. Se, Herren har forbudt dette” 
(2 Nephi 26:29–30).

•	 Eldste	David A.	Bednar	i	De	tolv	apostlers	quorum	
definerte også prestelist for lærere i Kirken: “Alt vi gjør 
som lærere for bevisst å trekke oppmerksomheten mot 
oss selv – i budskapene vi presenterer, i metodene vi 
bruker eller i vår personlige opptreden – er en form for 
prestelist som hemmer Den hellige ånds undervisning. 
‘Forkynner han det ved sannhetens Ånd, eller på noen 
annen måte? Og hvis det skjer på noen annen måte, er 
det ikke av Gud’ (L&p 50:17–18)” (“Søk lærdom ved tro” 
[en aften med eldste David A. Bednar, 3. feb. 2006, 4, 
www .ldsces .org).

Alma 1:7–9
Hvordan reagerte Gideon først  

på Nehors falske læresetninger?  
Hva kan vi lære av Gideons erfaring?

Alma 1:7–9. Gideon “var et redskap i Guds hånd”
•	 Ifølge	opptegnelsen	var	Gideon	“et	redskap	i	Guds	
hånd” (Alma 1:8). Som medlem av kolonien som bodde 

i Nephis land, motsatte han seg kong Noahs ugudelige 
lederskap (se Mosiah 19:4). Senere ble Gideon “kon-
gens befalingsmann” under Limhis regjering, og spilte 
en viktig rolle i å beskytte kolonien og hjelpe dem å 
flykte til Zarahemla (se Mosiah 20:17; 22:3–9). Da han 
kom til Zarahemla, innfridde han de strenge kravene 
for å bli lærer i Kirken (se Mosiah 23:14). Da han ble 
konfrontert med Nehors falske læresetninger, formante 
Gideon Nehor “med Guds ord” (Alma 1:7). Som følge 
av dette ble Gideon drept fordi han forsvarte troen. 
Denne befalingsmann, lærer og martyr var så respektert 
av folket at de oppkalte både en dal og en by etter ham 
(se Alma 2:20; 6:7).

Alma 1:13–15. 
•	 Nehor	ble	henrettet	for	drapet	på	Gideon.	Ifølge	
Skriftene “led han en vanærende død” (Alma 1:15).

Alma 1:17–18. Dødsstraff
•	 Guds	lov	lyder:	“Den	som	utøser	menneskets	blod,	
hans blod skal bli utøst av mennesker” (1 Mosebok 
9:6). I 1889 utstedte Det første presidentskap og De tolv 
apostlers quorum en erklæring om Kirkens holdning til 
dødsstraff:

“Vi fremsetter høytidelig følgende erklæring:

Denne Kirken ser på utøsing av menneskers blod med 
den største avsky. Vi ser på drap på mennesker, unntatt 
når det er i overensstemmelse med landets lov, som en 
dødssynd som skulle straffes med å utøse den skyldiges 
blod, etter en offentlig rettssak for en lovlig sammensatt 
domstol i landet …

Guds åpenbaringer til denne Kirken fastsetter dødsstraff 
for å ta liv, og krever at de som forbryter seg mot liv 
og eiendom, skal overgis til og tiltales etter landets lov” 
(“Official Declaration”, Millennial Star, 20. jan. 1890, 
33–34).

Alma 1:19–20, 25. Utholde forfølgelser
•	 De	som	følger	Jesu	Kristi	læresetninger,	har	alltid	
blitt møtt med forfølgelse. President Harold B. Lee 
(1899–1973) formante dem som blir forfulgt, til hverken 
å la sine prøvelser stanse deres åndelige fremgang eller 
hemme deres rettferdige iver:
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“Å bli forfulgt for rettferdig-
hets skyld i en stor sak 
hvor sannhet og dyd og 
ære står på spill, er gud-
dommelig … Den store 
skade som forfølgelse kan 
forvolde, kommer ikke av 
forfølgelsen i seg selv, men 
av den mulige virkning den 
kan ha på den forfulgte, 

som kan la seg avskrekke av den og lure på om hans 
sak er rettferdig. Mye av denne forfølgelsen kommer av 
mangel på forståelse, for mennesker har lett for å gjøre 
motstand mot det de ikke forstår. Noe forfølgelse kom-
mer fra mennesker som har onde hensikter. Men uan-
sett grunn synes forfølgelse å være svært universell mot 
folk som er engasjert i en rettferdig sak …

… Hvis du står fast på det som er riktig, til tross for 
mengdens hån eller til og med fysisk vold, vil du bli 
kronet med evig glede. Hvem vet om ikke noen av de 
hellige eller endog apostler i vår tid igjen må gi sitt liv 
for å forsvare sannheten, slik som i tidligere tider? Måtte 
Gud gi at de ikke svikter hvis den tid skulle komme!” 
(Decisions for Successful Living [1973], 61–62).

Alma 1:26
Hvilken holdning hadde prestene til dem 
de underviste? Hvorfor er denne holdnin-

gen viktig når vi underviser andre?

Alma 1:26. “Prestene forlot sitt arbeide for å 
forkynne Guds ord”
•	 I	Alma 1	kan	du	merke	deg	Mormons	sammenligning	
mellom Nehors stolthet og de ydmyke prestene i Guds 
kirke. Nehor brukte “meget kostbare klær”, forkynte 
“for å få rikdom” og var oppblåst og stolt i sitt hjerte 
fordi han trodde han var bedre enn andre (se Alma 
1:5–6, 16). Sanne prester, derimot, brukte ikke kostbare 
klær, underviste ut fra et ønske om at andre skulle få 
det bedre, uten økonomisk kompensasjon, arbeidet 
med sine hender for sitt eget livsopphold og aktet ikke 
seg selv høyere enn sine tilhørere (se Alma 1:26–27; se 

også Mosiah 18:24; 27:5). Gjennom hele Mormons bok 
finner vi ulike apostatgrupper som sluttet seg til Nehors 
læresetninger eller orden (se Alma 1:16; 16:1–12). 
Denne ordenen opphøyde deres såkalte åndelige ledere 
i den grad at det skapte en geistlig elite og store sosiale 
forskjeller blant folket. Disse selvutnevnte elitene utnyt-
tet ofte resten av befolkningen og forfulgte de fattige 
(se Mosiah 11:3–6; 23:39; 24:8–9; Alma 31:23–32:5). Til 
sammenligning lærer Alma 1:26 oss at Herren kaller et 
legpresteskap av prestedømsledere.

Alma 1:26–31. Kirkens anliggender ble ordnet
•	 President	James E.	Faust	(1920–2007)	i	Det	første	
presidentskap forklarte at det skal mer til enn dåp for å 
opprette Herrens kirke:

“Vi vet at prosessen med å opprette Herrens kirke 
omfatter mye mer enn å døpe folk. I Alma kapittel 1 i 
Mormons bok finner vi en lærerik hendelsesrekkefølge 
som viser hvordan Herrens kirke blir opprettet …

La oss merke oss denne prosessen:

Først blir læren forkynt [se Alma 1:26].

For det annet akter medlemmene hverandre like høyt 
som seg selv (se vers 26).

For det tredje arbeider alle 
og gjør seg fortjent til det 
de mottar (se vers 26).

For det fjerde gir de av 
sine midler til de mindre 
heldigstilte – de tjener 
hverandre (se vers 27).

For det femte tøyler de sine egne lyster, samtidig 
som de på behørig vis ivaretar sine egne behov (se 
vers 27) …

Denne mektige forandring fant sted, ikke fordi folket 
ble gitt saker og ting, men snarere fordi de ble undervist 
og begynte å ta vare på seg selv og dem som ikke var 
like heldige. Det var når de ga av seg selv på Herrens 
måte at deres omstendigheter begynte å bli bedre.

Denne prosessen for opprettelse av Kirken kan anven-
des hvor som helst” (i Conference Report, okt. 1979, 
133–34; eller Ensign, nov. 1979, 91).
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Alma 1:27. Påkledning og fremtreden
•	 Mormons	bok	advarer	gang	på	gang	mot	de	synder	
som stolthet og klasseskiller er, som kommer til syne 
når folk begynner å bruke “meget kostbare klær” (Alma 
1:6). Medlemmer av Herrens kirke har blitt rådet til 
å unngå ytterligheter når det gjelder påkledning og 
fremtreden. De skulle også unngå å bli opptatt av dyre 
moter (se L&p 42:40). Ikke desto mindre skal Kristi 
disipler være “nette og anstendige” (Alma 1:27).

I heftet Til styrke for ungdom leser vi: “Når du er velstelt 
og anstendig kledd, innbyr du Ånden til å være hos 
deg … Kle deg alltid i ordentlige og rene klær, og 
unngå å fremstå uflidd eller upassende når det gjelder 
påkledning, personlig pleie og manerer. Spør deg selv: 
‘Ville jeg føle meg vel med mitt utseende hvis jeg var i 
Herrens nærhet?’” ([2001], 15–16).

Alma 2:4
Hvorfor ønsket Amlici å bli konge? 

Hva gjorde han da flertallet av folket 
stemte mot ham? (se Alma 2:7–10).

Alma 2:4–6. Folkets stemme
•	 Amlicis	forsøk	på	å	frata	folket	deres	religionsfrihet	
og deres privilegier ble nedkjempet ved folkets stemme. 
Tenk deg følgene dersom rettferdige nephitter på 
Amlicis tid hadde unnlatt å stemme. I vår tids demokra-
tiske nasjoner har enhver siste-dagers-hellig en hellig 

forpliktelse til å stemme og påvirke sitt samfunn til det 
bedre ved å støtte ærlige, kloke, gode og hederlige 
ledere og lover (se L&p 98:10).

•	 Eldste	M. Russell	Ballard	i	De	tolv	apostlers	quorum	
oppfordret oss til å heve vår røst mot ugudelige ten-
denser i vår tid: “Vi må huske Edmund Burkes uttalelse: 
‘Det eneste som er nødvendig for at det onde skal seire, 
er at gode menn ikke gjør noe.’ Vi må heve vår røst 
mot dagens utvikling sammen med andre engasjerte 
borgere over hele verden. Vi må fortelle sponsorer 
for krenkende media at vi har fått nok. Vi må støtte 
programmer og produkter som er positive og oppbyg-
gende. I samarbeid med naboer og venner som deler 
vår bekymring, kan vi sende et tydelig budskap til de 
ansvarlige. Adressene finnes på nettstedene deres og 
hos deres datterselskaper. Brev og e-postmeldinger har 
større virkning enn folk flest aner” (i Conference Report, 
okt. 2003, 17; eller Liahona, nov. 2003, 18).

Alma 2:28–31. Alma og nephittene ble  
styrket av Gud
•	 Tidligere	hadde	Herren	lovet	nephittene	at	han	
ville beskytte dem mot lamanittene så lenge de levde 
rettferdig (se 2 Nephi 5:25). Når de trengte det som 
mest, påkalte nephittene derfor Gud og ble “styrket ved 
Herrens hånd” (Alma 2:28). Under den samme striden 
“styrket” Gud Alma med evnen til å overvinne sine 
fiender på grunn av hans tro (se Alma 2:30–31).

Alma 3:4. Amlicittene merket sitt legeme
•	 Amlicittene	“merket	seg	med	rødt	i	pannen”	for	å	
skille seg ut fra nephittene (Alma 3:4, 18). I vår egen tid 
formante president Gordon B. Hinckley (1910–2008) 
unge menn og kvinner til å holde sin kropp hellig ved å 
ikke merke seg med tatoveringer:

“Nå er det på moten å tatovere kroppen. Jeg kan ikke 
forstå hvorfor en ung mann – eller ung kvinne for den 
saks skyld – ønsker å foreta den smertefulle behand-
lingen med å vansire huden med forskjellige mange-
fargede skildringer av mennesker, dyr og forskjellige 
symboler. Med tatovering er prosessen permanent, hvis 
man ikke gjennomgår en annen smertefull og kostbar 
behandling for å fjerne den. Fedre, advar deres sønner 
mot å få tatovert kroppen sin. De vil kanskje mislike det 
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du sier nå, men tiden vil komme da de vil takke deg. En 
tatovering er graffiti på legemets tempel.

Det samme gjelder piercing i kroppen med mange rin-
ger i ørene, i nesen,og  til og med i tungen. Kan de vir-
kelig mene at det er pent? … Det første presidentskap 
og De tolvs quorum har erklært at vi fraråder tatovering 
og også ‘å lage hull i kroppen for annet enn medisinske 
formål’. Men vi tar ikke stilling ‘til minimal gjennomhul-
ling av ører hos kvinner til et par øreringer’ – ett par” (i 
Conference Report, okt. 2000, 70–71; eller Liahona, jan. 
2001, 61)

Alma 3:5. Amlicittene endret sitt utseende for å 
følge lamanittene
• Amlicittene	endret	sitt	utseende	for	å	se	ut	som	lama-
nittene. Mange siste-dagers-hellige idag føler seg presset
til å følge verdens klesmoter. Ytterligheter i påkledning
og fremtreden bidrar til å skille de ulydige fra Jesu Kristi
disipler. De som følger disse verdslige trendene, “er
ulydige mot profeten og velger isteden å følge verdens
moteluner” (se “Questions and Answers”, New Era, mars
2006, 14; Til styrke for ungdom, 14–16).

• Eldste	M. Russell	Ballard	lærte	unge	prestedømsbæ-
rere at verdslige trender når det gjelder påkledning og
fremtreden, vil jage bort Herrens ånd:

“Det finnes en hel subkultur som lovpriser vår tids gjen-
ger og deres kriminelle fremferd med musikk, klesstil, 
språk, holdninger og oppførsel. Mange av dere har sett 
motebevisste venner gå over til denne stilen som om 
det var noe ‘fasjonabelt’ og ‘kult’, bare for å bli trukket 
inn i subkulturen …

… Jeg tror ikke at dere kan stå frem for sannhet og 
rettferdighet mens dere går med klær som ikke er 
passende for en som har Guds prestedømme” (i Confe-
rence Report, okt. 1997, 51–53; eller Lys over Norge, jan. 
1998, 38–39).

Alma 3:26–27. “Alle mennesker får lønn av ham 
de velger å adlyde”

• Uttalelsen	“alle	mennesker	får	lønn	av	ham	de	velger
å adlyde” oppfordrer billedlig talt leseren til å se på
seg selv som en arbeidstager hvis valg avgjør om hans
arbeidsgiver i siste instans er Gud eller Satan (se Alma
3:27). De som velger å adlyde Satan, oppdager snart
at de er ansatt av ham, og vil motta “evig elendighet”
(Alma 3:26).

Våre valg gjennom et helt liv vil til slutt vise hvem vi har 
valgt som evig arbeidsgiver. President Boyd K. Packer, 
president for De tolv apostlers quorum, forklarte denne 
sannheten da han sa: “Vårt liv består av tusenvis av valg 
hver eneste dag. I årenes løp vil disse valgene bunte seg 
sammen og tydelig vise hva vi verdsetter” (i Conference 
Report, okt. 1980, 29; eller Ensign, nov. 1980, 21).

Alma 4:9–12. “En stor anstøtssten”
• Når	Kirkens	medlemmer	ble	stolte,	ble	deres	dårlige
eksempel en anstøtssten for dem som ikke tilhørte
Kirken (se Alma 4:9–12; 39:11). President Gordon B.
Hinckley fortalte om en ung mann som hadde håpløse
odds med hensyn til å lære om evangeliet på grunn av
måten Kirkens medlemmer behandlet ham på:

“Han var ikke medlem av Kirken. Han og foreldrene var 
aktive i et annet trossamfunn.

Han sier at det i oppveksten var noen av hans siste-
dagers-hellige omgangsvenner som fornedret ham, fikk 
ham til å føle seg utenfor og gjorde narr av ham.
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Han begynte virkelig å hate denne kirken og dens med-
lemmer. Han så ikke noe godt i noen av dem.

Så mistet faren jobben og måtte flytte. På det nye stedet 
kom han i en alder av 17 år inn på college. Der, for 
første gang i sitt liv, følte han varmen av å ha venner. En 
av dem het Richard, og spurte om han ville bli med i en 
klubb som han var leder for. Han skriver:

‘For første gang i mitt liv var det noen som ønsket å 
være sammen med meg. Jeg visste ikke hvordan jeg 
skulle reagere, men heldigvis ble jeg med … Det var en 
følelse jeg elsket, følelsen av å ha en venn. Jeg hadde 
bedt om en hele livet. Nå, etter 17 års venting, besvarte 
Gud denne bønnen.’

Som 19-åring delte han telt med Richard i forbindelse 
med en sommerjobb de hadde. Han la merke til at 
Richard leste i en bok hver kveld. Han spurte hva han 
leste. Han fikk vite at han leste i Mormons bok. Han 
tilføyer:

‘Jeg skiftet fort samtaleemne og la meg til å sove. Det 
var tross alt den boken som ødela min barndom. Jeg 
prøvde å glemme det, men en uke gikk, og jeg fikk ikke 
sove. Hvorfor leste han i den hver kveld? Jeg taklet snart 
ikke lenger de ubesvarte spørsmålene som svirret rundt 
i hodet mitt. Så en kveld spurte jeg ham hva som var så 
viktig i den boken. Hva sto det i den? … Han begynte å 
lese der han hadde stoppet. Han leste om Jesus, og om 
at han kom til Amerika. Jeg ble forbløffet. Jeg trodde 
ikke at mormonene trodde på Jesus’ …

Ved en senere anledning var denne unge mannen og 
hans venn ute på reise. Richard ga ham en Mormons 
bok og ba ham om å lese høyt fra den. Det gjorde han, 
og plutselig rørte Den hellige ånd ved ham.

Tiden gikk, og hans tro vokste. Han takket ja til å bli 
døpt …

Det var slutten på historien, men den kan fortelle oss 
mye. Det ene er hvor dårlig hans unge siste-dagers-hel-
lige venner behandlet ham.

Det neste er måten hans nye venn, Richard, behandlet 
ham på. Det var den rake motsetning til hans tidligere 
erfaring. Det førte til at han omvendte seg og ble døpt 
til tross for elendige odds” (i Conference Report, april 
2006, 62–63; eller Liahona, mai 2006, 59–60).

Alma 4:14. Bevare en forlatelse for våre synder
•	 Mormons bok lærer oss ikke bare at vi kan få forlat-
else for våre synder på grunn av Jesu Kristi forsoning, 
men også at vi må bevare en forlatelse for våre synder 

(se Alma 4:14; se også Mosiah 4:11). President 
Marion G. Romney (1897–1988) i Det første president-
skap sa at vi bevarer en forlatelse for våre synder ved å 
være trofaste mot våre pakter og vise omsorg for andre: 
“Finnes det noen tvil om at vi må bry oss om hverandre 
for å bevare en forlatelse for våre synder? Hvis vi tror på 
disse læresetningene, hvis vi hevder å følge Frelseren 
og hans profeter, hvis vi ønsker å være trofaste mot våre 
pakter og ha Herrens ånd i vårt liv, da må vi gjøre det 
som Frelseren sa og gjorde” (i Conference Report, okt. 
1980, 136; eller Ensign, nov. 1980, 92).

Alma 4:15–19
Hvorfor frasa Alma seg dommersetet? 
Hva kan du lære av hans eksempel?

Alma 4:19. Bær et rent vitnesbyrd
•	 For	å	få	folket	tilbake,	visste	Alma	at	“forkynnelsen	
av ordet hadde stor tilbøyelighet til å få folket til å 
gjøre det som var rettferdig – ja, det hadde hatt større 
innvirkning på folkets sinn enn sverdet eller noe annet” 
(Alma 31:5). President Gordon B. Hinckley understreket 
verdens behov for å høre rene vitnesbyrd:
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“Dere husker sikkert at Alma sa opp sitt dommer-
embede slik at han skulle få tid og styrke til et større 
arbeide: [Alma 4:19]

Av samme grunn trenger verden i dag kraften som er i 
rene vitnesbyrd. Den trenger Jesu Kristi evangelium, og 
hvis verden skal få høre dette budskapet, må det finnes 
budbringere som kan forkynne det” (“Misjonærtjeneste”, 
Lys over Norge, mars 1988, 2).

•	 Eldste	M. Russell	Ballard	rådet	siste-dagers-hellige	til	
å bære rene vitnesbyrd:

“Enkelt sagt vil et sant vitnesbyrd, født av Ånden og 
bekreftet av Den hellige ånd, forandre liv. Det forandrer 
din tenkemåte og hva du gjør. Det forandrer hva du 
sier. Det påvirker enhver prioritet du setter og ethvert 
valg du tar …

Min erfaring i Kirken gjør meg bekymret for at for 
mange av våre medlemmers vitnesbyrd bygger på ‘Jeg 
er takknemlig’ og ‘Jeg er glad i’, og altfor få medlemmer 
kan si med ydmyk, men oppriktig klarhet: ‘Jeg vet.’ 
Dermed mangler noen ganger våre møter de sterke vit-
nesbyrdene som beveger sjelen og har en meningsfylt 
og positiv innflytelse på alle som hører dem.

Våre vitnesbyrdsmøter trenger å bli mer konsentrert om 
Frelseren, evangeliets læresetninger, gjenopprettelsens 
velsignelser og Skriftenes læresetninger. Vi trenger å 
erstatte historier, reiseskildringer og forelesninger med 
rene vitnesbyrd …

… Å bære vitnesbyrd er  
‘kunnskap og et åndelig 
vitnesbyrd gitt av Den Hel-
lige Ånd … En offisiell eller 
juridisk erklæring om hva 
en person betrakter som 
sant’ (Veiledning til Skrif-
tene, “Vitne, Vitnesbyrd”). 
En klar erklæring om sann-
het påvirker andre mennes-
ker. Det får folk til å forandre innstilling. Det er det Den 
hellige ånd kan bekrefte i Guds barns hjerter.

Selv om vi kan ha et vitnesbyrd om mange ting, er det 
grunnleggende sannheter vi som medlemmer av Kirken 
stadig trenger å undervise hverandre i og dele med 

dem som ikke tilhører vår tro. Bær vitnesbyrd om at 
Gud er vår Fader og at Jesus er Kristus. Frelsesplanen 
er konsentrert om Frelserens forsoning. Joseph Smith 
gjenga fylden av det evige Jesu Kristi evangelium, og 
Mormons bok er bevis for at vårt vitnesbyrd er sant” 
(i Conference Report, okt. 2004, 42–43; eller Liahona, 
nov. 2004, 40–41).

•	 President	Howard W.	Hunter	(1907–1995)	ba	oss	
være forsiktige med følelser i vitnesbyrd:

“Jeg vil gi dere en liten advarsel når det gjelder dette 
… Jeg blir bekymret når det viser seg at sterke følel-
ser eller tårer som strømmer fritt, blir betraktet som 
ensbetydende med at Ånden er tilstede. Herrens ånd 
kan visselig frembringe sterke følelser, også tårer, men 
denne ytre tilkjennegivelsen bør ikke forveksles med 
selve Åndens nærvær.

Jeg har iakttatt mange av mine brødre i årenes løp, 
og vi har hatt noen sjeldne og ubeskrivelige åndelige 
opplevelser sammen. Alle disse opplevelsene har vært 
forskjellige, hver av dem spesiell på sin egen måte, og 
slike hellige øyeblikk kan være ledsaget av tårer, men 
ikke nødvendigvis. Svært ofte er de det, men noen gan-
ger ledsages de av total stillhet” (“Eternal Investments” 
[en aften med president Howard W. Hunter, 10. feb. 
1989], 3, www .ldsces .org).

Punkter å grunne på
•	 Hvorfor	tror	du	Mormons	bok	gjentatte	ganger	adva-

rer mot bruk av “kostbare klær” (Alma 1:6, 27, 32), og 
å fokusere på materielle eiendeler? Hva er noen av 
dagens stilarter, moter eller trender som siste-dagers-
hellige skulle unngå?

•	 Hvordan	kan	du	bruke	din	stemme	til	å	forsvare	Kir-
kens normer, rettigheter og privilegier i dag?

Forslag til oppgaver
•	 Les	Alma	1–4,	og	merk	alle	vers	som	handler	om	rik-

dom, kostbare klær og verdens verdiløse ting. Legg 
merke til hvordan det påvirket Kirkens medlemmer 
at de briljerte med sin rikdom. Skriv en tale på tre 
til fem minutter om prinsipper Kirkens medlemmer 
kan følge for å unngå å oppleve de negative åndelige 
virkningene av materialisme.

•	 Sammenlign	Alma	1:3–6,	16–20	med	Alma	31:12–29,	
og lag en liste over likhetene. Hvorfor appellerte 
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Nehors læresetninger og den frafalne zoramittiske 
religion til så mange?

•	 I	kampens	hete	ropte	Alma	til	Gud	om	hjelp	(se	Alma	
2:30). På grunn av Almas tro “styrket” Gud ham med 
evnen til å overvinne sine fiender (Alma 2:31). Finn 
minst to andre hendelser i Mormons bok hvor Gud 
styrket andre. Tenk på en gang du har blitt styrket 
av Herren, og skriv om denne hendelsen i dagboken 
din, hvis du ikke allerede har skrevet om den.
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Alma 5–7

Kapittel 24

Innledning
Alma frasa seg dommersetet slik at han kunne gå ut 
“blant Nephis folk … for å vekke dem til erindring 
om deres plikter … [og] gå ut mot dem med sitt rene 
vitnesbyrd” (Alma 4:19). Opptegnelsen om hans arbeid 
blant Zarahemlas folk og Gideons folk hjelper oss å 
reflektere over vår egen åndelige stilling overfor Herren. 
Mens du studerer disse kapitlene, skulle du overveie 
hvordan Almas spørsmål, råd og vitnesbyrd kan hjelpe 
deg å huske din plikt overfor Gud og dine medmen-
nesker. Legg merke til hva som fører til en åndelig 
gjenfødelse og hva som vil hjelpe deg å tilegne deg 
Frelserens egenskaper.

Kommentarer
Alma 5:7. “Helvetes lenker”
•	 Alma definerte “helvetes  
lenker” som å bli underkas-
tet djevelen og komme i 
fare for evig fortapelse (se 
Alma 12:6, 11).

Alma 5:12–14. En mektig forandring i hjertet
•	 President	Marion G.	Romney	(1897–1988)	i	Det	første	
presidentskap beskrev omvendelse – det å oppleve en 
mektig forandring i hjertet – som en forvandlingspro-
sess som innbefatter og påvirker alle aspekter av vårt 
liv: “Verbet omvende betyr ‘å vende seg fra én tro eller 
kurs til en annen’, [og] omvendelse er ‘en åndelig og 
moralsk forandring som følger en forandring av tro 
med overbevisning.’ Slik ordet omvendt brukes i Skrif-
tene, innebærer det i alminnelighet ikke bare en mental 
godtagelse av Jesus og hans læresetninger, men også en 
motiverende tro på ham og hans evangelium – en tro 
som bevirker en forvandling, en faktisk forandring i ens 
forståelse av meningen med livet og i vedkommendes 
troskap mot Gud – i interesse, i tanke og i oppførsel. 
Selv om omvendelsen kan foregå trinnvis, er man 
ikke virkelig omvendt i ordets fullstendige betydning 
med mindre og før man i hjertet er en ny person” (i 
Conference Report, okt. 1975, 107–8; eller Ensign, nov. 
1975, 71).

•	 President	Ezra	Taft	Benson	(1899–1994)	beskrev	
noen kjennetegn på dem som har opplevd en mektig 
forandring i hjertet:

“Når man velger å følge Kristus, velger man å bli 
forandret …

Herren arbeider innenfra. Verden arbeider fra utsiden 
og inn. Verden vil hente mennesker bort fra slummen. 
Kristus tar slummen ut av mennesker, og så går de 
selv bort fra slummen. Verden former mennesker 
ved å forandre deres omgivelser. Kristus forandrer 
mennesker, som så forandrer sine omgivelser. Verden 
former menneskets oppførsel, men Kristus kan forandre 
menneskets natur …

Ja, Kristus forandrer mennesker, og forandrede mennes-
ker kan forandre verden.

Mennesker som forandrer seg for Kristus, vil bli ledet av 
Kristus. I likhet med Paulus vil de spørre: ‘Hva skal jeg 
gjøre, Herre?’ (Apostlenes gjerninger 9:6). Peter sa at de 
vil ‘følge i hans fotspor’ (1 Peter 2:21). Johannes sa at de 
vil ‘vandre slik som han vandret’ (1 Johannes 2:6).

Til slutt vil mennesker som blir ledet av Kristus, bli opp-
slukt i Kristus. For å omskrive president Harold B. Lee, 
tenner de en flamme i andre fordi de selv brenner. (Se 
Stand Ye in Holy Places [Salt Lake City: Deseret Book 
Co., 1974], s. 192.)

Deres vilje blir oppslukt i hans vilje. (Se Johannes 5:30.)

De gjør alltid det som er til behag for Herren. (Se Johan-
nes 8:29.)

Ikke bare ville de dø for Herren, men enda viktigere er 
det at de ønsker å leve for ham.

Når man kommer inn i deres hjem, viser bildene på 
veggene, bøkene i hyllene, musikken i luften og deres 
ord og handlinger at de er kristne.

De står som vitner for Gud til alle tider og i alle ting, og 
på alle steder. (Se Mosiah 18:9.)

De tenker på Kristus, og de ser hen til ham i enhver 
tanke. (Se L&p 6:36.)

De har Kristus i sitt hjerte og har evig kjærlighet og 
hengivenhet til ham. (Se Alma 37:36.)

Så godt som hver uke tar de del i nadverden og vitner 
på nytt overfor sin evige Fader at de er villige til å påta 
seg hans Sønns navn, alltid minnes ham og holde hans 
bud. (Se Moroni 4:3.)” (i Conference Report, okt. 1985, 
4–6; eller Ensign, nov. 1985, 5–7).
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Alma 5:14. “Født av Gud”
•	 Eldste	Russell M.	Nelson	i	De	tolv	apostlers	quorum	
forklarte hvordan omvendelse fører til at man blir født 
på ny:

“Omvendelse til evangeliet vil si ‘å vende om’. Omvend-
else til evangeliet er å vende seg fra det verden gjør og 
til å leve i pakt med Herrens måte. Omvendelse inne-
bærer lydighet og omvendelse fra synd. Omvendelse 
medfører en mektig forandring i hjertet [se Mosiah 5:2; 
Alma 5:12–14]. Derfor blir en sann konvertitt ‘født på ny’ 
[se John 3:3–7; Mosiah 27:24–26] og vandrer i et nytt liv 
[se Romerne 6:3–4].

Som sanne konvertitter motiveres vi til å gjøre det 
Herren ønsker av oss [se Mosiah 5:2–5], og til å være 
den han ønsker vi skal være [se 3 Nephi 27:21, 27]” (i 
Conference Report, okt. 2005, 90; eller Liahona, nov. 
2005, 86).

•	 Profeten	Joseph	Smith	(1805–44)	sa	at	“å	bli	født	
på ny er noe som skjer ved Guds ånds kraft gjennom 
ordinanser” (History of the Church, 3:392).

Eldste Bruce R. McConkie (1915–85) i De tolv apostlers 
quorum beskrev hvilket sant mirakel det er å bli født 
på ny: “Kanskje det største mirakel … er helbredelse 
av sjeler som er syke av synd, slik at de som er åndelig 
blinde og døve og syke, igjen kan bli rene og verdige 
og arvinger til frelse. Kanskje det største av alle mirakler 
er det som skjer med hver den som blir født på ny – 
som mottar Den hellige ånds helliggjørende kraft i sitt 
liv, og som får sin sjel renset for synd og ondskap som 
om det var ved ild, som lever igjen i åndelig forstand” 
(The Mortal Messiah, Book 4 [1981], 3:269).

•	 Du	kan	få	mer	innsikt	i	det	å	bli	født	av	Gud	ved	
å lese kommentarene til Mosiah 5:2 (side 140) og til 
Mosiah 27:25 (side 161).

Alma 5:14, 19. “Guds bilde preget i deres 
ansikter”
•	 Mens	han	var	assistent	for	De	tolv	apostlers	quorum,	
sa eldste Theodore M. Burton (1907–89) at de som 
følger vår himmelske Fader, blir mer lik ham: “Hvis vi 
virkelig aksepterer Gud i vårt liv og lever i samsvar med 
hans befalinger, vil Gud bevirke en mektig forandring 
i vårt utseende, og vi vil begynne å bli mer like vår 

himmelske Fader, i hvis bilde vi er skapt. Kan det være 
dette vi gjenkjenner når vi møter menn og kvinner som 
prøver å leve nær Herren?” (i Conference Report, okt. 
1973, 151; eller Ensign, jan. 1974, 114).

•	 President	James E.	Faust	(1920–2007)	i	Det	første	
presidentskap fortalte om en gang en venn av Kirken 
kommenterte lyset i ansiktet på siste-dagers-hellige 
studenter:

“Jeg mintes nylig et historisk møte i Jerusalem for ca. 
17 år siden. Det gjaldt leie av tomten der Brigham 
Young University’s Jerusalem Center for studier i det 
nære Østen senere ble bygd. Før denne kontrakten 
kunne underskrives, inngikk president Ezra Taft Benson 
og eldste Jeffrey R. Holland, daværende rektor ved 
Brigham Young University, en avtale med Israels myn-
digheter på vegne av Kirken og universitetet om ikke å 
misjonere i Israel.

Man kan undres over hvorfor vi gikk med på ikke å 
misjonere. Dette var et krav til oss for å få byggetilla-
telse til å oppføre den praktfulle bygningen som står i 
den historiske byen Jerusalem. Så vidt vi vet, har Kirken 
og BYU rettet seg strengt og hederlig etter denne 
avtalen. Da kontrakten var undertegnet, bemerket en av 
våre venner så treffende: ‘Å, vi vet at dere ikke kommer 
til å misjonere, men hva skal dere gjøre med lyset i 
øynene deres’ Han siktet til våre studenter i Israel” (i 
Conference Report, okt. 2005, 19; eller Liahona, nov. 
2005, 20).

Alma 5:21–22. Klær renset for alle flekker
•	 Henvisningen	til	“klær”	i	Alma	5:22	er	et	symbol	
på vår åndelige stilling overfor Herren. Eldste Lynn A. 

Kapittel 24

174



Mickelsen i De sytti sammenlignet den renselse vi 
gjennomgår på grunn av forsoningen, med å vaske 
skittentøy: “Det er en parallell mellom våre klær som 
vaskes rene i Lammets blod, og hvordan vi vasker vårt 
eget skittentøy. Det er ved Hans sonoffer våre klær vil 
bli renset. Skriftenes henvisning til klær omfatter hele 
vårt vesen. Behovet for å bli renset kommer etter hvert 
som vi blir tilsmusset av synd. Dommen og tilgivelsen 
tilhører Frelseren, for bare han kan tilgi og vaske bort 
våre synder [se Alma 5:21–27; L&p 64:10]” (i Conference 
Report, okt. 2003, 9; eller Liahona, nov. 2003, 11).

Alma 5:28. “Har dere avlagt stolthet?”
•	 Du	kan	få	mer	innsikt	i	emnet	stolthet	ved	å	lese	
kommentarene til Helaman 3:33–34, 36; 4:12 (side 257) 
og til Helaman 12:5–6 (side 270).

Alma 5:29. Har dere avlagt misunnelse?
•	 Eldste	Jeffrey R.	Holland	i	De	tolv	apostlers	quorum	
forklarte at misunnelse, som har sin rot i verdslig innfly-
telse, står i motsetning til Guds fullkomne kjærlighet:

“Det har blitt sagt at misunnelse er den synden som 
ingen lett vil innrømme. Men hvor utbredt denne 
tendensen faktisk kan være, kommer til uttrykk i et 
gammelt dansk ordspråk: ‘Hvis misunnelse var en feber, 
ville hele verden vært syk’ … Når andre synes å vokse 
seg større i våre øyne, tror vi at vi derfor må bli mindre. 
Så dessverre oppfører vi oss av og til slik.

Hvordan kan dette skje, spesielt når vi så sterkt ønsker 
at det ikke skulle være slik? Jeg tror at en av grunnene 
er at vi hver dag ser en eller annen slags fristelse som 
sier oss at det vi har, ikke er nok. En eller annen eller 
noe sier oss alltid at vi må bli penere eller rikere, få mer 
ros eller bli mer beundret enn det vi selv mener er til-
fellet. Vi får høre at vi ikke har samlet oss nok eiendeler 
og heller ikke vært på mange nok morsomme steder. Vi 
bombarderes med budskapet om at vi er blitt veid på 
vektskål og funnet for lette etter verdens målestokk [se 
Daniel 5:27] …

Men Gud arbeider ikke slik …

… Jeg bærer vitnesbyrd om at ingen av oss blir mindre 
verdsatt eller elsket av Gud enn andre. Jeg bærer vit-
nesbyrd om at han elsker hver enkelt av oss – med vår 

usikkerhet, engstelse, vårt selvbilde og alt. Han måler 
ikke våre talenter eller vårt utseende, vårt yrke eller 
våre eiendeler. Han roper oppmuntrende til enhver som 
løper, og roper at løpet går mot synd, vi løper ikke mot 
hverandre. Jeg vet at hvis vi er trofaste, venter en full-
komment tilpasset rettferdighetens kjortel på enhver [se 
Jesaja 61:10; 2 Nephi 4:33; 9:14], ‘kjortler [som er] gjort 
… hvite i Lammets blod’ [ Johannes’ åpenbaring 7:14]. 
Måtte vi oppmuntre hverandre i våre anstrengelser for 
å vinne den prisen” (i Conference Report, april 2002, 
72, 74; eller Liahona, juli 2002, 72).

Alma 5:46–47. “Åpenbaringens ånd”
•	 Alma	hadde	sett	en	engel,	men	han	vitnet	i	Alma	
5:46–47 om at det var faste og bønn som hadde gjort 
ham i stand til å forstå, ikke det at han så en engel. Pre-
sident Heber J. Grant (1856–1945) forklarte: “Mange vil 
si: ‘Om jeg bare fikk se en engel, om jeg bare fikk høre 
en engel forkynne noe, da ville jeg være trofast resten 
av mitt liv!’ Det hadde ingen virkning på disse mennene 
[Laman og Lemuel] som ikke tjente Herren, og det vil 
ikke ha noen virkning i dag” (i Conference Report, april 
1924, 159).

President Joseph Fielding Smith (1876–1972) forklarte 
hvorfor Den hellige ånd kan påvirke oss sterkere enn et 
englebesøk: “Kristus … har selv sagt at de åpenbaringer 
vi måtte få … ved å bli besøkt av en engel eller av en 
oppstanden person med et følbart legeme, ikke vil 
etterlate et så sterkt inntrykk … som vi mottar gjennom 
åpenbaring fra Den hellige ånd. Inntrykkene fra per-
sonlige besøk vil sløves etter hvert som tiden går, men 
denne veiledning av Den hellige ånd blir fornyet og 
fortsetter dag etter dag, år etter år, dersom vi lever slik 
at vi er verdige til å motta den” (Frelsende læresetnin-
ger, red. Bruce R. McConkie, 3 bind [1954–56], 1:48).

•	 Åpenbaringens	ånd	er	kommunikasjon	fra	Gud	til	
menneskers sinn og hjerte ved Den hellige ånds kraft 
(se L&p 8:2). Eldste Richard G. Scott i De tolv apostlers 
quorum forklarte hvordan vi kan gjenkjenne kommuni-
kasjon fra Den hellige ånd:

“Et inntrykk i sinnet er svært spesifikt.

Detaljerte ord kan høres eller føles og skrives ned som 
om instruksjonene ble diktert.
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Kommunikasjon til hjertet 
er et mer generelt inntrykk. 
Herren begynner ofte med 
å gi oss inntrykk. Når vi 
forstår deres betydning og 
adlyder dem, utvikler vi 
evnen til å motta mer detal-
jerte instruksjoner i sinnet. 
Hvis vi følger en tilskyn-
delse i hjertet, vil den bli 
underbygget med mer 
detaljerte instruksjoner til 

sinnet” (“Helping Others to Be Spiritually Led” [Church 
Educational System symposium on the Doctrine and 
Covenants, 11. aug. 1998], 3–4; se LDS .org under gospel 
library/additional addresses/CES addresses).

Alma 5:53–54. “Verdens verdiløse ting”
•	 Eldste	Dallin H.	Oaks	i	De	tolv	apostlers	quorum	
rådet siste-dagers-hellige til å unngå å bli for opptatt av 
verdens verdiløse ting: “Jesus sa at ‘ingen har sitt liv av 
sin eiendom, selv om han har overflod’ (Lukas 12:15). 
Derfor skulle vi ikke samle oss ‘skatter på jorden, hvor 
møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler’ 
(Matteus 6:19). Med andre ord, vårt hjertes skatter – det 
vi prioriterer – skulle ikke være det som Skriftene kaller 
‘rikdommer [og] verdens verdiløse ting’ (Alma 39:14). 
Blant ‘verdens verdiløse ting’ er en hvilken som helst 
kombinasjon av de fire verdslige kjennetegn – eiendom, 
stolthet, fremtredende stilling og makt. Med hensyn til 
alle disse minner Skriftene oss på at ‘du kan ikke ta dem 
med deg’ (Alma 39:14). Vi skulle søke den slags skatter 
som Skriftene lover de trofaste: ‘kunnskapens store skat-
ter, til og med skjulte skatter’ (L&p 89:19)” (i Conference 
Report, april 2001, 109; eller Liahona, juli 2001, 101).

•	 Eldste	Jeffrey R.	Holland	bemerket	også	at	forfenge-
lighet når det gjelder fysisk utseende, er farlig for vår 
åndelighet: “Denne overdrevne selvopptattheten og 
kroppsfikseringen er noe mer enn sosialt vanvidd. Det 
er åndelig nedbrytende og årsak til at så mange … føler 
seg ulykkelige i dagens verden. Og hvis voksne er så 
opptatt av sitt utseende – med implantering og stram-
ming og kniping og retting av alt som kan rettes på – vil 
alt dette helt sikkert også komme til å påvirke barn. På 
et eller annet stadium blir problemet det Mormons bok 

kalte ‘tom innbilning’ [1 Nephi 12:18]. Og i et verdslig 
samfunn tar både forfengelighet og innbilning over-
hånd. Man ville sannelig trenge en stor og rommelig 
kosmetikkveske for å konkurrere med skjønnheten som 
fremstilles i alle media” (i Conference Report, okt. 2005, 
30–31; eller Liahona, nov. 2005, 30).

Alma 5:57. “Kom ut fra de ugudelige og skill dere 
ut fra dem”
•	 Eldste	David R.	Stone	i	De	sytti	forklarte	hvordan	
teknikker som ble brukt under byggingen av Manhattan 
New York tempel, er et eksempel på hvordan vi kan 
fjerne oss fra verdens innflytelse:

“For mange av verdens innbyggere har begynt å ligne 
det gamle Babylon ved å gå sin egen vei og følge en 
gud hvis bilde er ‘i verdens lignelse’ [L&p 1:16].

En av de største utfordringer vi står overfor, er å klare å 
leve i denne verden, men på et eller annet vis ikke være 
av denne verden. Vi må opprette Sion midt i Babylon …

Mitt engasjement i forbindelse med byggingen av 
Manhattan tempel ga meg muligheten til være i templet 
ganske ofte i forkant av innvielsen. Det var fantastisk 
å sitte i det celestiale rom i absolutt stillhet. Ikke en 
eneste lyd trengte inn fra de travle New York-gatene 
utenfor. Hvordan var det mulig at templet kunne være 
så ærbødig stille når storbyens kjas og mas var bare 
noen få meter unna?

Svaret lå i templets konstruksjon. Templet ble bygget 
innenfor veggene til en eksisterende bygning, og temp-
lets indre vegger hadde kun kontakt med ytterveggene 
på noen få punkter. Slik begrenset templet (Sion) påvir-
kningen fra Babylon, eller verden utenfor.

Vi kan kanskje lære noe av dette. Vi kan opprette det 
virkelige Sion blant oss ved å begrense Babylons innfly-
telse på oss …

Uansett hvor vi er, uansett hvilken by vi måtte bo i, kan 
vi bygge vårt eget Sion ved det celestiale rikes prinsip-
per, og alltid søke å bli de rene av hjertet …

Vi behøver ikke å bli marionetter i hendene på stedets 
og tidens kultur. Vi kan være tapre og gå på Herrens 
veier og følge i hans fotspor” (i Conference Report, april 
2006, 94–97; eller Liahona, mai 2006, 90–93).
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Alma 5:57–58; 6:3. “Navn ble strøket ut”
•	 Du	finner	mer	informasjon	om	navn	som	blir	strøket	
ut i kommentarene til Mosiah 26:32–36 (side 159) og til 
Moroni 6:7 (side 375).

Alma 6:8
Hvilke prinsipper fulgte Alma da han 

 forkynte Guds ord i byen Gideon?

Alma 7:10. Jesus født ved Jerusalem
•	 President	Joseph	Fielding	Smith	forklarte	den	sted-
sangivelse Alma gir for Frelserens fødsel:

“Det finnes ingen uoverensstemmelse eller motsigelse 
mellom Mormons bok og en hvilken som helst sannhet 
nedtegnet i Bibelen. En omhyggelig lesning av det 
Alma sa, vil vise at han ikke hadde til hensikt å si at 
Jesus skulle bli født i Jerusalem. Alma visste bedre. Det 
samme gjorde Joseph Smith og de som samarbeidet 
med ham for å frembringe Mormons bok. Hadde Alma 
sagt ‘født i Jerusalem, våre fedres by ’, ville det ha vært 
noe helt annet. Da ville vi ha sagt at han gjorde en feil. 
Alma gjorde ikke noen feil, og det han sa, er sant.

Dr. Hugh Nibley har følgende å si om dette i sitt studi-
ekurs for prestedømmet for 1957, An Approach to the 
Book of Mormon, i leksjon 8, side 85:

‘… Et av de mest brukte anklagepunkter mot Mormons 
bok har vært uttalelsen i Alma 7:10 om at Frelseren 
skulle fødes “ved Jerusalem, våre forfedres land ”. Her 
er ikke Jerusalem byen “i våre forfedres land”, det er 
landet. Kristus ble født i en landsby ca. 10 kilometer 
fra byen Jerusalem. Det var ikke i byen, men det var i 
det vi nå vet folket på den tiden selv kalte “Jerusalems 
land”’” (Answers to Gospel Questions, red. Joseph Field-
ing Smith jr., 5 bind. [1957–66], 1:174).

•	 Både	Jerusalem	og	Betlehem	har	blitt	kalt	Davids	
stad, noe som har skapt en del forvirring. Lukas 2:11 
omtaler Betlehem som Davids stad. Men 2 Samuelsbok 
5:6–8; 2 Kongebok 14:20; 1 Krønikebok 11:4–8 omtaler 
alle Jerusalem som Davids stad.

Alma 7:6, 19–20
Hva forsto Alma med hensyn til den ånde-
lige tilstanden blant Gideons innbyggere?

Alma 7:11–12. Våre smerter, lidelser, fristelser, 
sykdommer og skrøpeligheter
•	 Eldste	Neal A.	Maxwell	(1926–2004)	i	De	tolv	apost-
lers quorum skrev følgende om Frelserens kjennskap 
til jordelivets lidelser og våre individuelle overtredelser: 
“Han kjenner dem ved virkelig, personlig erfaring, for 
ikke bare opplevde han smerte, lidelser og fristelser av 
alle slag under sin annen prøvestand, men han påtok 
seg våre synder, så vel som våre smerter, sykdommer 
og skrøpeligheter. (Se Alma 7:11–12.) Derfor kjente 
han, ikke på en abstrakt, men på en virkelig måte, ‘i 
kjødet’, hele spekteret av menneskets lidelser. Han bar 
våre skrøpeligheter før vi bar dem. Han har fullkommen 
kunnskap om hvordan han kan hjelpe oss. Vi kan ikke 
fortelle ham noe som helst om smerte, fristelse eller 
lidelse, for han lærte det ‘i kjødet’, og hans seier var 
fullstendig!” (We Will Prove Them Herewith [1982], 46).

Alma 7:12. “Hjelpe sitt folk”
•	 	Eldste	Jeffrey R.	Holland	sa:	“I	samme	stund	som	
[Kristus] ber oss komme til ham og følge ham, kommer 
han alltid løpende for å hjelpe oss” (“Come unto Me” 
[Kirkens skoleverks temakveld for Unge voksne, 2. mars 
1997], 7, www .ldsces .org).

Alma 7:15–16
Hva var Almas råd og løfte til 

Gideons innbyggere?

Alma 7:22–24. Ansvar forbundet med Det 
melkisedekske prestedømme
•	 Alma	7:22–24	inneholder	instruksjoner	til	preste-
dømsbærere og en liste over egenskaper de skulle 
være i besittelse av for å kunne forrette i prestedømmet 
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på behørig vis. Disse instruksjonene er de samme 
som dem som gis til prestedømsbærere i Lære og 
pakter 121:41–42. Disse versene i Alma 7 og Lære og 
pakter 121 hjelper prestedømsbærere å vite hva de kan 
gjøre for å øke sin prestedømskraft.

President Boyd K. Packer, president for De tolv apost-
lers quorum, forklarte viktigheten av at prestedømsbæ-
rere lever rettskaffent:

“Prestedømmet er svært verdifullt for Herren. Han er 
veldig nøye med hvordan det overdras, og av hvem. Det 
gjøres aldri i lønndom.

Jeg har fortalt dere hvordan myndigheten overdras til 
dere. Den kraft dere mottar, vil være avhengig av hva 
dere gjør med denne hellige, usynlige gave.

Deres myndighet kommer ved ordinasjon. Deres kraft 
kommer ved lydighet og verdighet” (i Conference 
Report, okt. 1981, 47; eller Ensign, nov. 1981, 32).

Alma 7:23. “Måteholdne i alle ting”
•	 Eldste	Russell M.	Nelson	kommenterte	hvilken	trygg-
het måtehold gir:

“Måtehold antyder edruelighet og selvbeherskelse i 
handling. Det minner en om pakter som er inngått …

Skriftene lærer oss gjentatte ganger at vi skal være 
‘måteholdne i alle ting’ (1 Korinterbrev 9:25; Alma 7:23; 
38:10; L&p 12:8). Måtehold kan beskytte oss mot etter-
virkningene av overdrivelse” (i Conference Report, okt. 
1991, 81; eller Lys over Norge, jan. 1992, 70).

Punkter å grunne på
•	 Selv	om	han	hadde	sett	en	engel,	måtte	Alma	

omvende seg, utøve tro på Jesus Kristus og gjøre 
store anstrengelser for å få sitt vitnesbyrd. Hvordan 
beskriver Alma 5:45–48 den prosess Alma gjen-
nomgikk for å få kunnskap om “Sønnen, Faderens 
enbårne”?

•	 Hvilke	likheter	og	forskjeller	ser	du	mellom	Almas	
tjenestegjerning blant Zarahemlas folk og hans tje-
nestegjerning blant Gideons folk?

•	 Hvordan	har	din	forståelse	og	verdsettelse	av	forson-
ingen blitt dypere mens du har studert Alma 7:11–13?

Forslag til oppgaver
•	 Alma	stilte	over	40 spørsmål	i	kapittel 5.	Les	spørsmå-

lene Alma stilte, og velg ett av dem som du besvarer 
med å skrive noen linjer om din forståelse, dine følel-
ser eller din innsikt i temaet spørsmålet handler om.

•	 Undersøk	og	finn	betydningen	av	de	egenskapene	
som er nevnt i Alma 7:23, som du ikke er kjent med.
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Alma 8 –12

Kapittel 25

Innledning
Almas tjenestegjerning i byen Ammonihah viser 
hvordan Gud hjelper sine tjenere som trofast adlyder 
ham, selv når de gjennomgår store vanskeligheter eller 
personlige ofre (se 1 Nephi 1:20). Etter et første forsøk 
på å forkynne i den ugudelige byen, ble Alma velsignet 
med at en engel besøkte ham, forsikret ham om hans 
stilling overfor Gud og befalte ham å vende tilbake til 
Ammonihah. Der hadde en mann som het Amulek, 
blitt undervist av en engel som ba ham om å ta imot 
Alma. Senere ble de begge inspirert med kunnskap om 
hvordan de skulle imøtegå dyktige lovkyndige som var 
oppsatt på å skape splid for egen vinnings skyld. Almas 
og Amuleks erfaringer er en rettesnor for oss i dag. Selv 
om du møter mange utfordringer, vil din himmelske 
Fader velsigne deg med beroligelse, inspirasjon og hjelp 
så lenge du prøver å adlyde ham.

I tillegg viser disse kapitlene styrken i å “gå ut … med 
sitt rene vitnesbyrd” (Alma 4:19) mot dem som motsatte 
seg Herrens verk. Legg merke til den virkning læren 
om oppstandelsen og den endelige dom hadde på 
Zeezrom. Tenk etter hvordan disse læresetningene kan 
påvirke din innstilling og ditt vitnesbyrd, så vel som 
menneskene rundt deg.

Kommentarer
Alma 8:10. “Mektig bønn”
•	 Ordene	“mektig	bønn”	beskriver	virkningsfull	
kommunikasjon med Gud preget av stor tro. Eldste 
Joseph B. Wirthlin (1917–2008) i De tolv apostlers quo-
rum ga oss forslag til hvordan vi kan evaluere og prøve 
å gjøre våre bønner mer effektive:

“Jeg vil i dag be dere tenke etter hvor effektive deres 
bønner er. Hvor nær din himmelske Fader føler du deg? 
Føler du at dine bønner blir besvart? Føler du at den 
tiden du bruker til bønn, beriker og oppløfter din sjel? 
Finnes det rom for forbedring?

Det er mange grunner til at våre bønner mangler kraft. 
Noen ganger blir de rutinepreget. Våre bønner blir hule 
når vi sier de samme ordene på samme måte om og 
om igjen så ofte at ordene blir mer en oppramsing enn 
kommunikasjon. Frelseren beskrev dette som å ‘ramse 
opp mange ord’ (Matteus 6:7). Slike bønner, sa han, vil 
ikke bli hørt …

Virker det som dine bønner til tider føles som gjenta-
gelser? Har du noen gang holdt en bønn rent mekanisk 
som om ordene kom ut fra en maskin? Kjeder du deg av 
og til mens du ber?

Bønner som ikke krever særlig omtanke fra din side, vil 
neppe fortjene stor oppmerksomhet fra vår himmelske 
Fader. Når du oppdager at dine bønner blir rutinepre-
gede, bør du stoppe opp og tenke. Mediter en stund 
over ting du virkelig er takknemlig for” (“Improving 
Our Prayers”, i Brigham Young University 2002–2003 
Speeches [2003], 160).

Alma 8:10–16. Herren vil hjelpe oss når  
vi er trofaste
•	 Etter	å	ha	lyktes	på	bemerkelsesverdig	vis	med	å	for-
kynne evangeliet i andre byer, ble Alma spottet, spyttet 
på og kastet ut av Ammonihah. Så fikk Alma engelens 
forsikring om at hans innsats var akseptabel for Herren,  
og at han skulle vende tilbake og igjen forkynne for  
folket (se Alma 8:15–16). Idet han henvendte seg til  
dem som noen ganger føler at deres beste innsats 
ikke strekker til eller at de har mislyktes, sa president 
Thomas S. Monson:

“‘Gjør din plikt, og ikke nesten. Så vil Herren gjøre resten’ 
[‘The Legend Beautiful’ av Henry Wadsworth Longfellow].

Skulle det være noen som føler seg for svak til å for-
andre sin frem- og nedover-kurs i livet, og skulle det 
finnes noen som ikke greier å bestemme seg for å gjøre 
det bedre på grunn av den største frykt av alle – frykten 
for å mislykkes – finnes det ingen mer oppmuntrende 
forsikring enn disse ord fra Herren: ‘Min nåde er til-
strekkelig for alle mennesker som ydmyker seg for meg, 
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for hvis de ydmyker seg for meg og har tro på meg, da 
vil jeg la det svake bli til styrke for dem’ [Ether 12:27].

Mirakler skjer overalt når prestedømskall blir foredlet. 
Når tro erstatter tvil, når uselvisk tjeneste eliminerer 
selvisk streben, tilveiebringer Guds kraft hans hensikter” 
(i Conference Report, okt. 1999, 64–65; or Liahona, jan. 
2000, 58).

Alma 8:18. Alma “vendte … i all hast tilbake”
•	 Etter	å	ha	hørt	engelens	budskap,	vendte	Alma	“i	all	
hast tilbake” til Ammonihah. President Henry B. Eyring i 
Det første presidentskap sa at det er nødvendig for vårt 
åndelige ve og vel at vi snarlig adlyder Herren:

“Uansett hvor mye tro vi har til å adlyde Gud nå, vil vi 
måtte styrke den kontinuerlig og stadig fornye den. Vi 
kan gjøre det ved å bestemme oss nå for å være raskere 
til å adlyde og fastere bestemt på å holde ut. Det å lære 
å begynne tidlig og å være standhaftig er nøklene til 
åndelig forberedelse …

En kjærlig himmelsk Fader og hans elskede Sønn har 
gitt oss all den hjelp de kan så vi kan bestå livets prøve 
som er gitt oss. Men vi må bestemme oss for å adlyde, 
og så gjøre det. Vi utvikler tro til å bestå prøvene på 
lydighet over tid og gjennom våre daglige valg. Vi kan 
bestemme oss nå for raskt å gjøre hva enn Gud ber 
oss om” (i Conference Report, okt. 2005, 39, 41; eller 
Liahona, nov. 2005, 38, 40).

Alma 8:26. Faste
•	 Alma	fastet	for	å	forberede	sitt	sinn	og	sin	sjel	til	å	
forkynne for Ammonihahs innbyggere. Faste kan ofte 
vise Herren hvor viktig vår anmodning er. President 
James E. Faust (1920–2007) i Det første presidentskap 
sa: “Noen ganger er faste passende som et sterkt bevis 
på vår oppriktighet … Når vi faster, ydmyker vi vår 
sjel, noe som gjør oss mer på bølgelengde med Gud 
og hans hellige hensikter” (i Conference Report, april 
2002, 68; eller Liahona, juli 2002, 62).

•	 Eldste	Joseph B.	Wirthlin	regnet	opp	noen	av	de	vel-
signelser som strømmer til oss når vi kombinerer bønn 
med en passende faste:

“Faste ledsaget av mektig bønn er full av kraft. Det kan 
fylle vårt sinn med åpenbaringer fra Ånden. Det kan 
styrke oss mot fristelse.

Faste og bønn kan hjelpe oss å utvikle mot og selvtillit. 
Det kan styrke vår karakter og bygge opp selvbeher-
skelse og disiplin. Når vi faster, har ofte våre rettferdige 
bønner og anmodninger større kraft. Vitnesbyrdet vok-
ser. Vi modnes åndelig og følelsesmessig og helliggjør 
vår sjel. Hver gang vi faster, får vi litt større kontroll over 
våre verdslige begjær og lyster …

Når vi faster med den rette  
holdning og på Herrens 
måte, vil vi motta åndelig 
energi. Det vil styrke vår 
selvdisiplin, fylle våre hjem 
med fred og våre hjerter 
med glede, styrke oss mot 
fristelse, forberede oss på 
motgang og åpne himmel-
ens sluser” (i Conference 
Report, april 2001, 95, 97–98; eller Liahona, juli 
2001, 88).

Alma 9:14–23. Store velsignelser gir stort ansvar
•	 Alma	minnet	om	at	selv	om	lamanittene	var	et	
ugudelig folk på den tiden, ville Herren se med større 
velvilje på dem enn på Ammonihahs innbyggere på 
dommens dag (se Alma 9:14). Lamanittene fulgte feilak-
tige tradisjoner som var overlevert til dem, mens nephit-
tene generelt og ikke minst Ammonihahs innbyggere 
hadde vært “et folk som var rikt begunstiget av Herren 
… mer begunstiget enn alle andre nasjoner, slekter, 
tungemål og folk” (Alma 9:20). Med store velsignelser 
følger stort ansvar.

Søster Sheri L. Dew, som den gang var rådgiver i 
Hjelpeforeningens generalpresidentskap, sa: “ ‘Den som 
mye er gitt, av ham skal mye kreves’ (L&p 82:3), og til 
tider er det svært krevende å være disippel. Men skulle 
vi ikke forvente at reisen mot evig herlighet skal få oss 
til å vokse? Av og til rettferdiggjør vi vår fokusering 
på denne verden og vår manglende tanke på å vokse 
åndelig ved å forsøke å trøste hverandre med den tanke 
at etterlevelse av evangeliet ikke skulle kreve så mye 
av oss. Men Herrens norm for oppførsel vil alltid være 
høyere og mer krevende enn verdens. For Herrens 
belønninger er uendelig mer fantastiske og omfatter 
sann glede, fred og frelse” (“Vi er Guds kvinner”, Lia-
hona, jan. 2000, 117).
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Alma 10:2–3. Lehi – “en etterkommer av 
Manasse”
•	 Lehis	slektslinje	som	etterkommer	av	Manasse	er	
en delvis oppfyllelse av et løfte gitt til Josef i gammel 
tid. Kort tid før han døde, formidlet Josef i Egypt løfter 
Herren hadde gitt ham angående hans etterkommere:

“Jeg har fått et Herrens løfte, at … [Herren vil] oppreise 
en rettferdig gren av mine lender …

Og det skal skje at de skal adspredes igjen, og en 
gren skal bli brutt av og skal bli båret til et fjern land, 
likevel skal de bli husket i Herrens pakter når Messias 
kommer …

Så sier Herren mine fedres Gud til meg …

Derfor skal dine lenders frukt skrive, og Juda lenders 
frukt skal skrive, og det som skal skrives av dine lenders 
frukt, og også det som skal 
skrives av Juda lenders 
frukt, skal vokse sammen 
og gjøre falske læresetnin-
ger til skamme, og legge 
bort all stridighet, og opp-
rette fred blant dine lenders 
frukt, og bringe dem til en 
kunnskap om deres fedre i 
de siste dager, og også til kunnskap om mine pakter, 
sier Herren” ( JSO, 1 Mosebok 50:24–25, 27, 31; se også 
2 Nephi 3:5, 12).

•	 Før	de	flyktet	ut	i	villmarken,	levde	Lehi	og	Ismael,	
som begge var etterkommere av Josef, sammen med 
sine familier i Jerusalem, som tilhørte kongeriket Juda. 
Én forfatter antydet en forklaring på hvorfor Lehis slekt, 
selv om de var etterkommere av Josef, bodde i Jerusa-
lem, hvor det i all hovedsak bodde etterkommere av 
Juda: “Studenter av Mormons bok har lurt på hvordan 
etterkommere av Josef fremdeles kunne bo i Jerusalem 
i år 600 f.Kr., da de fleste medlemmer av Efraims og 
Manasses stammer ble ført bort i fangenskap av assy-
rerne omkring 721 f.Kr. Et skriftsted i 2 Krønikebok kan 
gi et holdepunkt i forbindelse med dette problemet. 
Denne beretning nevner at omkring 941 f.Kr. samlet Asa, 
landets konge, hele Juda og Benjamin ‘og de fremmede 
fra Efra’im og Manasse’ i Jerusalem.(2 Krønikebok 15:9.) 
Disse ‘fremmede fra Efra’im og Manasse’ som ble samlet 

i Jerusalem omkring 941 f.Kr., kan ha omfattet Lehis og 
Ismaels forfedre” (Daniel H. Ludlow, A Companion to 
Your Study of the Book of Mormon [1976], 199).

Alma 10:22–23. “Bønner fra de rettferdige”
•	 Legg	merke	til	hvilken	virkning	de	rettferdiges	bøn-
ner hadde på en nasjon. De rettferdiges bønner hindret 
også at nephittene ble utryddet på kaptein Moronis 
og lamanitten Samuels tid (se Alma 62:40; Helaman 
13:12–14).

President Spencer W. Kimball (1895–1985) sa følgende 
om bønner i vår tid: “Det er mange rettskafne og tro-
faste som etterlever alle budene og hvis liv og bønner 
hindrer at verden blir tilintetgjort” (i Conference Report, 
april 1971, 7; eller Ensign, juni 1971, 16). Så snart de 
rettferdige var drept eller hadde forlatt Ammonihah, 
sluttet de rettferdiges bønner å beskytte byen, og “hver 
eneste levende sjel av Ammonihahs innbyggere [ble] 
ødelagt” (Alma 16:9).

Alma 11:22. “Seks ontier av sølv”
•	 En	onti var den største myntenheten i det nephittiske 
samfunn. En mulig hensikt med å ta med nephittenes 
myntenheter i Alma 11 kan være å vise hvor stor bestik-
kelsen var som Zeezrom tilbød Amulek om han ville 
“fornekte et Høyeste Vesens eksistens” (Alma 11:22). 
Det ser ut til at seks ontier med sølv tilsvarte 42 dags-
lønner for en dommer i Ammonihah (se Alma 11:3, 
11–13).

Alma 11:34–37
Hva er forskjellen mellom Frelserens 
erklæring i 3 Nephi 9:21 og Amuleks 

svar til Zeezrom i Alma 11:34–37?

Alma 11:40. Hvem gjelder forsoningen?
•	 Det	oppstår	ofte	en	misforståelse	når	folk	leser	Alma	
11:40 – noen har trodd at Amulek forkynte at Kristus 
bare led for dem som tror og omvender seg. Dette er 
ikke riktig. Skriftene forteller oss at Frelseren “lider alle 
menneskers smerter, ja, hver levende skapnings smerter, 
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både menns, kvinners og barns” (2 Nephi 9:21; se også 
Mosiah 4:7). Hvis menneskene ikke vil omvende seg, 
sier imidlertid Frelseren: “Mitt blod skal ikke rense dem” 
(L&p 29:17). Amulek mente helt klart å formidle det 
faktum at forsoningen kan bli delvis uvirksom når de 
ugudelige velger å ikke omvende seg – ikke at Frelse-
ren bare led for dem som ville omvende seg.

Alma 11:41–45. Oppstandelsen
•	 Bible Dictionary definerer  
oppstandelsen som “gjen-
forening av ånden med det 
fysiske legeme av kjøtt og 
ben, for aldri mer å bli 
adskilt” (“Resurrection”, 
761; se også Veiledning til 
Skriftene, “Oppstandelse”). 
Kunnskap om oppstandel-
sen gjør jordelivet mer 
meningsfylt.

Eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum 
beskrev det “levende håp” som blir dem til del som 
har tro og setter sin lit til denne hellige sannhet og den 
innflytelse den kan få på vår hverdag:

“Det ‘levende håp’ vi får på grunn av oppstandelsen er 
vår overbevisning om at døden ikke er slutten på vår 
identitet, men bare et nødvendig ledd i den planlagte 
overgangen fra jordelivet til udødelighet. Dette håpet 
forandrer hele perspektivet på jordelivet …

Forsikringen om oppstandelse gir oss styrke og 
perspektiv til å utholde de jordiske utfordringer som 
møter oss og våre kjære, som de fysiske, mentale eller 
følelsesmessige ufullkommenheter vi er født med eller 
tilegner oss i livets løp. På grunn av oppstandelsen 
vet vi at disse jordelivets ufullkommenheter bare er 
midlertidige!

Forsikringen om oppstandelse gir oss også en kraftig 
motivasjon til å holde Guds bud i jordelivet …

… Videre, hvis ikke våre synder på jorden har blitt 
renset bort og utslettet ved omvendelse og tilgivelse (se 
Alma 5:21; 2 Nephi 9:45–46; L&p 58:42), vil vi oppstå 
med en ‘klar erindring’ (Alma 11:43) og en ‘fullkommen 

kunnskap om all vår skyld og vår urenhet’ (2 Nephi 
9:14; se også Alma 5:18). Alvoret i dette understrekes 
av de mange skriftstedene som viser at oppstandelsen 
følges umiddelbart av den endelige dom (se 2 Nephi 
9:15, 22; Mosiah 26:25; Alma 11:43–44; 42:23; Mormon 
7:6; 9:13–14). ‘Dette liv er [virkelig] den tid menne-
skene har til å forberede seg til å møte Gud’ (Alma 
34:32   ) …

Vår sikre kunnskap om en oppstandelse til udødelighet 
gir oss også mot til å møte vår egen død – også det vi 
kan kalle en for tidlig død …

Forsikringen om udødelighet hjelper oss også å holde 
ut den jordiske adskillelsen når våre kjære dør. … Vi 
skulle alle prise Gud for forsikringen vi har om opp-
standelse som gjør våre jordiske adskillelser midlertidige 
og gir oss håp og styrke til å fortsette” (i Conference 
Report, april 2000, 17–18; eller Liahona, juli 2000, 16).

•	 Som	medlem	av	De	sytti	beskrev	eldste	Sterling W.	
Sill (1903–94) noen av oppstandelsens velsignelser da 
han sa at et oppstandent legeme “er vakrere enn noe vi 
kan forestille oss, med forsterkede sanser, økt oppfat-
ningsevne og en enormt forbedret evne til kjærlighet, 
forståelse og lykke” (i Conference Report, okt. 1976, 67; 
eller Ensign, nov. 1976, 48).

•	 President	Joseph	Fielding	Smith	(1876–1972)	forklarte	
også hva oppstandelsen ville gjøre med vår fysiske 
kropp: “Det er ingen grunn for noen til å være opptatt 
av den enkeltes utseende i oppstandelsen. Når det 
gjelder kroppen, er døden en renselsesprosess. Vi har 
grunn til å tro at utseendet av høy alder vil forsvinne, og 
kroppen vil igjen få sin fulle mannlige eller kvinnelige 
styrke. Barn vil oppstå som barn, for det foregår ingen 
vekst i graven. Barn vil fortsette å vokse til de når sin 
ånds fulle skikkelse” (Answers to Gospel Questions, red. 
Joseph Fielding Smith jr., 5 bind. [1957–66], 4:185).

Alma 12:9
Hva lærer dette verset oss om å 
motta mer kunnskap fra Gud?
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Alma 12:9. Hva er “Guds mysterier”?
•	 President Joseph Fielding Smith forklarte at Guds 
mysterier ganske enkelt er guddommelige prinsipper i 

evangeliet som er nødven-
dige for vår frelse og som 
ikke verden forstår: “Herren 
har lovet å åpenbare sine 
mysterier for dem som tro-
fast tjener ham … Evange-
liet er svært enkelt, så til og 
med barn som har nådd 
ansvarsalderen, kan forstå 
det. Det finnes utvilsomt 

prinsipper som vi ikke kan forstå i dette liv, men når 
fylden kommer, vil vi se at alt er tydelig og logisk og 
forståelig for oss. Evangeliets ‘enkle’ prinsipper, som 
dåp og forsoningen, er mysterier for dem som ikke blir 
veiledet av Herrens ånd” (Church History and Modern 
Revelation, 2 bind. [1953], 1:43).

Guds mysterier skulle ikke forveksles med den nytteløse 
jakt på “mysterier”, eller ting som Gud ikke har åpenbart. 
Idet han omtalte denne sistnevnte bruken av ordet 
mysterier, forklarte eldste Bruce R. McConkie (1915–85) 
i De tolv apostlers quorum: “Det finnes også en annen 
og mer begrenset bruk av ordet mysterier. Det er en 
mer hverdagslig form enn den som brukes i Skriftene, 
og gjelder læresetninger av det spekulative slaget, de 
ting som Herren ennå ikke tydelig har åpenbart. Det er 
disse ting det er snakk om når eldstene blir rådet til å la 
mysteriene ligge” (Mormon Doctrine, 2. utg. [1966], 524).

Alma 12:10–12. Vi mottar “en mindre del av 
ordet” hvis vi forherder vårt hjerte
•	 Eldste	Dallin H.	Oaks	forklarte	at	hvis	vi	forkaster	åpen-
baring gjennom Den hellige ånd, begrenser vi vår mulig-
het til å lære: “Vi underviser i og lærer om Guds mysterier 
ved åpenbaring fra hans Hellige ånd. Hvis vi forherder vårt 
hjerte og begrenser vår forståelse til det vi kan lære oss 
ved studium og logikk, er vi begrenset til det Alma kalte 
‘en mindre del av ordet’” (The Lord’s Way [1991], 42).

Alma 12:12–14. Dømt etter våre ord, gjerninger  
og tanker
•	 Eldste	Dallin H.	Oaks	forklarte	at	dommen	ikke	bare	
er en gjennomgang av våre handlinger i jordelivet, men 

en vurdering av hvem og hva vi har blitt som følge av 
våre handlinger:

“Profeten Nephi beskriver den endelige dom med ord 
som uttrykker hva vi har blitt: ‘Og hvis deres gjerninger 
har vært urene, må de nødvendigvis selv også være 
urene, og hvis de selv er urene, kan de på ingen måte 
bo i Guds rike’ (1 Nephi 15:33; uthevelse tilføyd). 
Moroni erklærer: ‘Den som er uren, [skal] fremdeles … 
være uren og den som er rettferdig, [skal fremdeles] 
være rettferdig’ (Mormon 9:14; uthevelse tilføyd; se 
også Johannes’ åpenbaring 22:11–12; 2 Nephi 9:16; L&p 
88:35). Det samme ville gjelde ‘selvisk’ eller ‘ulydig’ 
eller enhver annen personlig egenskap som ikke er i 
overensstemmelse med Guds krav. Alma omtaler de 
ugudeliges ‘tilstand’ i den endelige dom og forklarer 
at hvis vi blir fordømt av våre ord, våre gjerninger og 
våre tanker, ‘[skal vi] ikke finnes skyldfrie … Og i denne 
fryktelige tilstand skal vi ikke våge å se opp til vår Gud’ 
(Alma 12:14).

Fra slike læresetninger slutter vi at den endelige dom 
ikke bare er en evaluering av alle gode og onde 
handlinger – hva vi har gjort. Den er en erkjennelse av 
den endelige følge av våre handlinger og tanker – hva 
vi har blitt. Det er ikke nok for noen bare å utføre de 
ytre handlinger. Budene, ordinansene og paktene i 
evangeliet er ikke en liste over innskudd som kreves på 
en konto i himmelen. Jesu Kristi evangelium er en plan 
som viser oss hvordan vi kan bli det vår himmelske 
Fader ønsker at vi skal bli” (i Conference Report, okt. 
2000, 41; eller Liahona, jan. 2001, 40).

Alma 12:15–18. “Den annen død, som er en 
åndelig død”
•	 Du	finner	informasjon	om	den	annen	død	i	kom-
mentarene til Jakobs bok 3:11 (side 116), Alma 40:26 
(side 237) og Helaman 14:15–19 (side 276).

Alma 12:21. Kjeruber
•	 Kjeruber	er	“skikkelser	som	forestiller	himmelske	
skapninger. Deres nøyaktige form er ukjent. Kjerubene 
er å finne i Det aller helligste, på arkens nådestol (2 Mos 
25:18, 22; 1 Kongebok 6:23–28; Heb 9:5), og er nevnt i 
Esekiels syner (Esekiel 10; 11:22). I beretningen om fal-
let er kjerubene satt til å vokte veien til livets tre (1 Mos 
3:24)” (Veiledning til Skriftene, “Kjerubene”, 103).
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Alma 12:24. “Prøvetilstand”
•	 Betegnelsen	prøvetilstand eller prøvetid brukes bare 
av Alma i Mormons bok (se Alma 42:4, 10, 13). Eldste 
L. Tom Perry i De tolv apostlers quorum beskrev denne 
prøvetid: “Hovedhensikten med jordelivet er å la våre 
ånder, som var til før verden ble skapt, bli forenet med 
våre legemer for en tid med store anledninger i dødelig-
heten. Foreningen av disse to har gitt oss anledning til 
å vokse, utvikle oss og modnes på en måte som vi bare 
kan når ånd og legeme er forenet. Med våre legemer 
gjennomgår vi en viss mengde prøvelser i det som blir 
kalt en prøvestand i vår tilværelse. Dette er en tid hvor 
vi skal lære og bli prøvet for å vise oss verdige til evige 
muligheter. Alt er en del av en guddommelig plan vår 
Fader har for sine barn” (i Conference Report, april 
1989, 16; eller Lys over Norge, juli 1989, 11).

Alma 12:25–33
Hvorfor er “forløsningsplan” en passende benev-

nelse på Guds forberedelser for sine barn?

Alma 12:32. Befalinger etter kunnskap om 
planen
•	 President	Boyd K.	Packer,	president	for	De	tolv	
apostlers quorum, forklarte at kunnskap om Guds plan 
gir svar på vanskelige spørsmål. I en tale til lærere for 
ungdom, sa han:

“Unge mennesker lurer på ‘hvorfor?’ – hvorfor blir vi 
befalt å gjøre visse ting, og hvorfor blir vi befalt å ikke 

gjøre andre ting? Kunnskap om lykkens plan, om det så 
bare er et sammendrag, kan gi svar på ‘hvorfor’ …

De fleste av de vanskelige spørsmålene vi møter i Kir-
ken akkurat nå, og vi kunne laget en liste – abort og alt 
det andre, alle spørsmålene rundt hvem som har preste-
dømmet og hvem som ikke har det – kan ikke besvares 
uten en viss kunnskap om planen i bunnen.

Alma sa følgende, og dette har i det siste vært mitt 
favorittskriftsted, selv om dette forandrer seg fra tid til 
annen: ‘[Gud ga] dem befalinger etter å ha kunngjort 
forløsningsplanen for dem’ (Alma 12:32; uthevelse 
tilføyd) …

… Hvis dere ønsker å gi deres [elever] et ‘hvorfor’, 
følg dette mønster: ‘[Gud ga] dem befalinger etter å ha 
kunngjort forløsningsplanen for dem’” (“The Great Plan 
of Happiness” [Church Educational System symposium 
on the Doctrine and Covenants, 10. aug. 1993], 3; se 
LDS .org under gospel library/additional addresses/CES 
addresses).

Punkter å grunne på
•	 Alma	8:18	forteller	oss	at	Alma	“i	all	hast”	vendte	

tilbake til Ammonihah. I 1 Mosebok 22:3 leser vi at 
Abraham “stod … tidlig opp om morgenen” for å ta 
Isak med seg opp på fjellet. Hvordan kan du anvende 
disse versene på deg selv når du får en tilskyndelse 
fra Gud?

•	 Les	Alma	10:6.	Hva	tror	du	Amulek	mente	da	han	
sa han ble “kalt på mange ganger”, men “ville ikke 
høre”?

Forslag til oppgaver
•	 Alma	9:8–14	understreker	hvor	viktig	det	er	å	minnes.	

Lag en kort liste over betydningsfulle åndelige opple-
velser du har blitt velsignet med. Du kan også snakke 
med dine foreldre og besteforeldre, og lage en tilsva-
rende liste over deres betydningsfulle åndelige opp-
levelser. Hvilke velsignelser kan du få av regelmessig 
å gjennomgå disse listene og stadig gjøre tilføyelser 
til dem?

•	 Alma	11–12	inneholder	mange	detaljer	om	oppstan-
delsen. Skriv et kort resymé av disse kapitlene om 
viktige læresetninger om oppstandelsen, og skriv så 
om den innflytelse din kunnskap om oppstandelsen 
og dommen har hatt på deg.
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Alma 13–16

Kapittel 26

Innledning
Du brukte din handlefrihet i det førjordiske liv til å ta 
riktige valg og forberede deg til jordelivet (se Alma 
13:3–5). Som følge av din rettskaffenhet i det førjordiske 
liv er ytterligere velsignelser og muligheter blitt beredt for 
deg i jordelivet – på betingelse av din fortsatte trofasthet. 
Legg merke til at Alma understreket vårt behov for å bli 
helliggjort i jordelivet og forberede oss til det endelige 
mål å gå “inn til Herren [vår] Guds hvile” (Alma 13:12).

Husk at Guds barmhjertighet og rettferdighet er større 
enn denne verdens ugudelighet. De som omvendte 
seg i Ammonihah og tok imot Almas læresetninger, ble 
velsignet av Herren, selv om mange av dem ble kastet 
ut eller drept (se kommentarene til Alma 14:7–11 på 
side 189). Amulek ba Alma innstendig om å be Herren la 
de rettferdige unnslippe de ugudeliges handlinger. Almas 
forklaring til Amulek bekrefter imidlertid handlefrihetens 
prinsipp og de velsignelser de kan vente seg som lider 
for evangeliets skyld. De ugudelige vil bli gjenstand for 
Guds rettferdighet enten i dette liv eller i livet heretter.

Kommentarer
Alma 13:1–2. Prester ordinert “etter hans  
Sønns orden”
•	 Alma omtalte prester som var ordinert “etter hans 
Sønns orden” (Alma 13:1). Formuleringen etter hans 

Sønns orden er en henvis-
ning til Det melkisedekske 
prestedømme. I nyere 
åpenbaring har Herren sagt 
at i tiden før Melkisedek 
ble prestedømmet kalt ”Det 
hellige prestedømme etter 
Guds Sønns orden. Men av 
aktelse eller ærbødighet for 
[Guds] navn”, ble navnet 
forandret til Det melkise-
dekske prestedømme (L&p 
107:3–4).

Eldste Bruce R. McConkie (1915–85) i De tolv apostlers 
quorum forklarte hvorfor Alma 13, i likhet med mange 
andre deler av Mormons bok, ikke skiller mellom pres-
ter med Det aronske prestedømme og høyprester med 
Det melkisedekske prestedømme: “Profeter i Mormons 

bok ga tittelen prest til embedsmenn kjent i denne 
evangelieutdeling som høyprester. De var med andre 
ord prester med Det melkisedekske prestedømme, eller 
som Alma uttrykte det: ‘Gud Herren ordinerte prester 
etter sin hellige orden – som var etter hans Sønns orden.’ 
(Alma 13:1–20.)” (Mormon Doctrine, 2. utg. [1966], 599).

Alma 13:3–5. “Kalt og beredt” før verdens 
grunnvoll ble lagt
•	 Profeten	Joseph	Smith	(1805–44)	forklarte	at	de	som	
blir ordinert til et kall i jordelivet, ble forutordinert til 
dette kall i det førjordiske liv: “Enhver som har et kall 
til å betjene denne verdens innbyggere, ble utpekt til 
denne oppgaven i det store råd i himmelen før denne 
verden ble til. Jeg går ut fra at jeg ble ordinert til dette 
embede i dette store råd” (History of the Church, 6:364).

•	 De	som	var	“kalt	og	beredt	fra	verdens	grunnvoll	ble	
lagt”, ble utvalgt av Gud i det førjordiske liv på grunn av 
“sin overmåte store tro og sine gode gjerninger” (Alma 
13:3; se også L&p 138:55–56; Abraham 3:22–23).

President Wilford Woodruff (1807–98) sa at alle Israels 
eldster som bærer Det melkisedekske prestedømme, 
ble forutordinert, i tillegg til profetene: “Joseph Smith 
ble utpekt av Herren før han ble født, slik Jeremia ble 
… Og jeg sier nå med hensyn til Joseph Smith: han ble 
utpekt før verden ble grunnlagt, og han kom frem i 
Herrens beleilige tid for å opprette dette verk på jorden. 
Og det samme gjelder titusenvis av Israels eldster. 
Herren den allmektige har overdratt til dere Det hellige 
prestedømme og gjort dere til redskaper i hans hender 
for å bygge opp dette rike. Tar vi virkelig disse tingene 
inn over oss slik vi burde?” (Discourses of Wilford 
Woodruff, red. G. Homer Durham [1990], 281–82; se 
også Læresetninger fra Kirkens presidenter – Wilford 
Woodruff [2004], 15).

•	 President	Spencer W.	Kimball	(1895–1985)	forklarte	
at både menn og kvinner ble gitt oppdrag i det førjor-
diske liv: “I den verden vi levde i før vi kom hit, fikk 
trofaste kvinner visse oppgaver, mens trofaste menn 
ble forutordinert til visse oppgaver i prestedømmet. 
Selv om vi ikke kan huske enkelthetene, forandrer ikke 
dette det fantastiske som vi en gang sa oss enige i. Dere 
er ansvarlige for det som for lenge siden ble forventet 
av dere, og det samme er de som vi oppholder som 
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profeter og apostler!” (“De rettferdige kvinners rolle”, 
Lys over Norge, mai 1980, 146).

•	 Eldste	Neal	A.	Maxwell	(1926–2004)	i	De	tolv	
apostlers quorum beskrev de ansvarsoppgaver Guds 
barn har i jordelivet, uavhengig av sin utvalgte tilstand 
i det førjordiske liv: “Læren om det førjordiske liv er 
ingen avslappende lære. Vi har alle valg å ta, stadige og 
vanskelige plikter å utføre, ironi og motgang å oppleve, 
tid å anvende godt, talenter og evner å bruke på en god 
måte. Bare fordi vi ble utvalgt ‘der og da’, betyr det så 
visst ikke at vi kan være likegyldige ‘her og nå’. Enten 
det gjelder forutordinasjon for menn eller forhåndsut-
nevnelse for kvinner, må de som er kalt og beredt, også 
vise seg ‘utvalgte og trofaste’.(Se Johannes’ åpenbaring 
17:14; L&p 121:34–36.)” (i Conference Report, okt. 
1985, 21; eller Ensign, nov. 1985, 17).

•	 President	Harold	B. Lee	(1899–1973)	beskrev	kilden	
til noen av de velsignelser vi mottar i dette liv: “Alle 
disse belønninger ble tilsynelatende lovet oss, eller for-
utordinert, før verden ble til. Disse tingene må helt klart 
ha blitt bestemt ut fra hvordan vi hadde levd i denne 
førjordiske åndeverden. Noen tviler kanskje på disse 
antagelsene, men samtidig godtar de uten den minste 
tvil at vi alle vil bli dømt når vi forlater denne jord, i 
forhold til våre gjerninger her i jordelivet. Er det ikke like 
rimelig å anta at det vi har mottatt her i dette jordeliv, ble 
gitt oss i forhold til vår adferd før vi kom hit?” (i Confe-
rence Report, okt. 1973, 7–8; eller Ensign, jan. 1974, 5).

Alma 13:4. Vi hadde handlefrihet i 
foruttilværelsen
•	 Hvordan	kunne	noen	i	foruttilværelsen	“forkaste	
Guds ånd”? (Alma 13:4). President Joseph Fielding 
Smith (1876–1972) bekreftet handlefrihetens evige prin-
sipp da han besvarte dette spørsmålet:

“Gud ga sine barn handlefrihet også i [den førjordiske] 
åndeverden. Dette innebar at hver enkelt ånd fikk 
anledning til – nøyaktig som menneskene har her på 
jorden – å velge det gode, forkaste det onde eller delta 
i det onde og ta konsekvensene av sine synder. Dette 
var grunnen til at enkelte også der var mer trofaste enn 
andre når det gjaldt å holde Herrens bud …

Menneskenes ånder hadde sin handlefrihet … Mennes-
kenes ånder var ikke like. De startet riktignok på samme 

nivå, og vi vet at alle i begynnelsen var uskyldige, men 
retten til handlefrihet som alle fikk, gjorde det mulig for 
enkelte å overgå andre, og i det enorme tidsrom i udø-
delig eksistens ble det således mulig for enkelte å bli mer 
intelligente og mer trofaste, for de sto fritt til å handle på 
egen hånd, tenke på egen hånd, til å motta sannheten 
eller til å sette seg opp mot den” (Frelsende læresetnin-
ger, red. Bruce R. McConkie, 3 bind [1954–56], 1:60).

•	 Som	ånder	i	det	førjordiske	liv	utviklet	vi	verdige	
karaktertrekk som viste våre evner. Gud iakttok vår 
fremgang og ga oss ansvarsoppgaver i forhold til vår 
trofasthet. President Joseph Fielding Smith sa: “I løpet 
av den tid vi befant oss i den førjordiske tilstand, utvik-
let vi ikke bare våre forskjellige karaktertrekk og viste 
vår verdighet og våre evner, eller mangel på sådanne, 
men vi var også på et sted hvor den slags fremgang 
kunne observeres. Det er rimelig å anta at det fantes 
en kirkeorganisasjon der. Himmelske personer levde 
i et fullkomment ordnet samfunn. Enhver kjente sin 
plass. Prestedømmet var utvilsomt overdratt, og ledere 
var utvalgt til å forrette. Det var behov for ordinanser 
som angikk denne foruttilværelse, og Guds kjærlighet 
var fremherskende. Under slike forhold var det naturlig 
for vår Fader å bedømme og velge ut de som var mest 
verdige, og evaluere talentene til hver enkelt. Han visste 
ikke bare hva hver enkelt av oss kunne gjøre, men også 
hva hver enkelt av oss ville gjøre når vi ble satt på prøve 
og gitt ansvar. Da tiden så kom for at vi skulle bebo den 
dødelige jord, var alle ting beredt, og Herrens tjenere 
var utvalgt og ordinert til sine respektive oppgaver” 
(The Way to Perfection [1970], 50–51).

Alma 13:6, 18
Hvilket ansvar har man etter å ha blitt 
ordinert til det høye prestedømme?

Alma 13:9. “De [blir] høyprester for evig”
•	 Ettersom	Det	melkisedekske	prestedømme	er	
“uten dagers begynnelse eller års ende” (Alma 13:9; 
L&p 84:17; se også Hebreerne 7:3), vil de som mottar 
prestedømmet på jorden, fortsette å utøve det også 
etter døden. Slik blir bærere av Det melkisedekske 
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prestedømme som dør i rettferdighet, “høyprester for 
evig” (Alma 13:9).

President Harold B. Lee forklarte at hvert eneste pres-
tedømsembede man har i dette liv, vil ha en virkning i 
den kommende verden:

“Jeg hadde omorganisert presidentskapet for Ensign 
stav. Vi hadde kalt biskopen for en av menighetene til 
stavspresident …

Seks uker etter at de ble oppholdt, gikk stavspresiden-
ten uventet bort.

Så begynte jeg å bli bombardert med brev. Hva i all 
verden var det for slags inspirasjon som lot deg kalle 
en mann som Herren ville la dø seks uker senere? De 
inviterte meg til å tale i begravelsen, og enkelte lot til å 
forvente at jeg skulle prøve å forklare hvorfor jeg hadde 
utnevnt en mann som Herren ville ta hjem til seg seks 
uker senere.

President Joseph Fielding Smith satt på forhøyningen og 
hørte mitt forsøk på å tilfredsstille disse menneskene, 
og han sa til meg: ‘La ikke dette bekymre deg. Om du 
har kalt en mann til en stilling i denne kirken og han 
dør dagen etter, vil den stillingen få innvirkning på hva 
han vil bli kalt til å gjøre når han forlater denne jord.’

Det tror jeg virkelig. Jeg tror at enhver president for 
denne kirken, enhver apostel i denne kirken, enhver 
stavspresident, enhver presiderende stilling en embeds-
mann har hatt, vil ha innvirkning på hva man blir kalt 
til å gjøre når man forlater denne jord” (i Conference 
Report, okt. 1972, 129–30; eller Ensign, jan. 1973, 107).

Alma 13:10–13. Mange ble kalt og forutordinert
•	 Alma	forklarte	at	det	var	mange	som	ble	kalt	i	det	
førjordiske liv på grunn av sin “overmåte store tro” 
(Alma 13:10). Han ba innstendig sine brødre om igjen 
å vise tro og “bære frukt” for å oppnå sine velsignelser 
(Alma 13:13).

President Harold B. Lee forklarte at selv om mange var 
kalt og forutordinert i det førjordiske liv på grunn av sin 
tapperhet, må de like fullt vise tro og gjøre gode gjern-
inger i jordelivet for å oppnå sitt kalls fulle velsignelser 
(se L&p 121:34):

“Gud kan ha kalt og utvalgt mennesker i åndeverdenen 
eller i den første prøvestand til å gjøre et bestemt 

arbeid, men om de vil akseptere dette kallet her og 
foredle det ved trofast tjeneste og gode gjerninger mens 
de er på jorden, avhenger av om de vil bruke sin rett 
og sitt privilegium til å utøve sin handlefrihet til å velge 
godt eller ondt.

… Jeg er redd det er mange av oss som på grunn av sin 
trofasthet i åndeverdenen ble ‘kalt’ til å utføre et stort 
arbeide her, men som uvørne ødslere utøver de sin 
handlefrihet i opprørskhet og mister sin fødselsrett og 
de velsignelsene de kunne ha fått om de hadde vært 
trofaste til sitt kall. Derfor har Herren sagt: ‘Mange er 
kalt, men få er utvalgt’” (Decisions for Successful Living 
[1973], 169).

Alma 13:11–12. Helliggjørelse
•	 Alma	forkynte	at	mange	ble	rene	ved	“Lammets	blod”	
og “helliggjort ved Den Hellige Ånd” (Alma 13:11–12; 
se også Moroni 10:32–33). Når de først ble helliggjort, 
“kunne de ikke se på synd uten med avsky” (Alma 
13:12; se også 2 Nephi 4:31). Men selv etter at man har 
blitt helliggjort og følt seg renset av Den hellige ånd, vil 
man fortsatt bli fristet gjennom hele jordelivet. Nyere 
åpenbaring advarer: “Derfor, la kirken være på vakt, og 
be alltid for at de ikke skal falle i fristelse. Ja, og la de 
som er helliggjort være på vakt også” (L&p 20:33–34).

President Brigham Young (1801–77) forklarte helliggjø-
relse slik:

“Jeg vil gi min egen definisjon på betegnelsen helliggjø-
relse, og si at den består i å overvinne enhver synd og 
la dem alle bli underkastet Kristi lov. Gud har gitt oss en 
ren ånd. Når denne ånd er dominerende, uten hinder 
eller besvær, og seirer over kjødet og råder, styrer og 
kontrollerer …  kaller jeg det helliggjørelsens velsig-
nelse. Vil synd bli fullstendig tilintetgjort? Nei, det vil den 
ikke, for dette var aldri meningen i himmelens system.

Tro ikke at vi noensinne i kjødet vil bli fri fra fristelsen 
til å synde. Enkelte tror at de i kjødet kan bli helliggjort 
i legeme og ånd og bli så rene at de aldri igjen vil føle 
påvirkningens kraft fra sannhetens motstander. Dersom 
det var mulig for et menneske å oppnå denne grad 
av fullkommenhet i kjødet, kunne han eller hun ikke 
dø, og heller ikke bli værende i en verden hvor synd 
er fremherskende. Synd har kommet inn i verden, og 
også død ved synd. [Romerne 5:12.] Jeg tror at vi mer 
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eller mindre skal føle virkningene av synd så lenge vi 
lever, og til slutt måtte gjennomgå dødens ildprøve” (i 
Daniel H. Ludlow, A Companion to Your Study of the 
Book of Mormon [1976], 2:248–49).

Alma 13:13–19. Melkisedek, den store høyprest
•	 Høypresten	Melkisedek	nyter	stor	respekt	blant	siste-
dagers-hellige. Alma nevnte Melkisedeks betydning 
da han sa at “ingen var større” (Alma 13:19). Hvem var 
denne store profet? Melkisedek levde rundt år 2000 f.
Kr. og var høyprest og konge i Salem ( Jerusalem; se 
1 Mosebok 14:18). Han var den presiderende pres-
tedømsautoritet på sin tid, og var den som Abraham 
betalte tiende til (se 1 Mosebok 14:20). Da Melkisedek 
var barn, “fryktet han Gud, og stoppet løvens munn og 
slukket ildens krefter” ( JSO, 1 Mosebok 14:26). Selv 
om han bare så vidt er nevnt i Bibelen, bekrefter nyere 
åpenbaring at han var en mann med stor tro. På grunn 
av Melkisedeks rettferdighet, bar hans tjenestegjerning 
bud om Jesu Kristi tjenestegjerning, og derfor ble også 
hans navn gitt til det høyere prestedømme (se Hebre-
erne 7:15; L&p 107:2–4).

Alma 13:16. “Herrens hvile”
•	 Alma 13:6, 12–13, 16, 29 nevner “Herrens hvile” (se 
også L&p 84:24). President Joseph F. Smith (1838–1918) 
kommenterte betydningen 
av dette uttrykket da han 
sa: “Hva betyr å inngå til 
Herrens hvile? For meg 
betyr det at jeg gjennom 
Guds kjærlighet har blitt 
vunnet for ham, slik at jeg 
kan føle meg rolig i Kristus 
og aldri mer bli forstyrret 
av hver lærdoms vind, ved 
menneskers spill, ved kløkt 
i villfarelsens listige knep, og at jeg står fast i kunnska-
pen og vitnesbyrdet om Jesus Kristus, slik at ingen makt 
kan trekke meg bort fra den rette og smale sti som fører 
tilbake til Guds nærhet, for å glede meg over opphøy-
else i hans strålende rike, og at jeg fra nå av skal glede 
meg over denne hvilen inntil jeg skal hvile med ham i 
himlene” (Læresetninger fra Kirkens presidenter – 
Joseph F. Smith [1998], 428).

Alma 13:20. Hva vil det si å “forvrenge” 
Skriftene?
•	 Ordboken	definerer	forvrenge som “å feiltolke. … 
Å forvanske, å vende bort fra sannheten eller dreie 
bort fra den naturlige betydning … Å forderve” (Noah 
Webster’s First Edition of an American Dictionary of the 
English Language, 1828 [1967]). Med andre ord, de som 
forvrenger Skriftene, forandrer eller tilpasser den fak-
tiske betydning så den passer med deres egen mening 
eller tolkning. De som manipulerer Skriftene for å skape 
strid, er inspirert av Satan (se Alma 12:1–6; 14:6–7). 
Følgen for dem som forvrenger Skriftene, er deres egen 
undergang (se Alma 13:20).

Alma 13:22–26. Engler finnes
•	 Mormons	bok	vitner	om	at	engler	finnes	og	om	
hensikten med dem (se Alma 13:22–26; 32:23; 3 Nephi 
17:24; Moroni 7:29–31; L&p 20:10). Eldste Jeffrey R. 
Holland i De tolv apostlers quorum har sagt følgende 
om engler:

“Jeg er overbevist om at et av Mormons boks gjennom-
gripende temaer er englers rolle, deres utbredte tilstede-
værelse og sentrale deltagelse i evangeliets historie …

Noe av det som vil bli stadig viktigere for oss jo lenger 
vi lever, er at engler finnes, deres arbeid og tjenestegjer-
ning. Jeg mener ikke da bare engelen Moroni, men også 
de mer personlige betjenende engler som er sammen 
med oss og rundt oss, bemyndiget til å hjelpe oss og 
gjøre nettopp det (se 3 Ne 7:18; Moroni 7:29–32, 37; 
L&p 107:20) …
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Jeg tror vi trenger å omtale, tro på å bære vitnesbyrd 
om englers betjening i større grad enn vi noen ganger 
gjør. De utgjør en av Guds viktigste metoder for å skue 
gjennom sløret, og intet annet dokument i hele verden 
forkynner dette prinsipp så tydelig og så virkningsfullt 
som Mormons bok” (“For a Wise Purpose”, Ensign, jan. 
1996, 16–17).

Alma 13:27
Hva lærer dette verset deg om Almas kjær-

lighet til Ammonihahs innbyggere?

Alma 13:28. Dere vil ikke bli fristet “mer enn 
dere kan tåle”
•	 President	Brigham	Young	sa	følgende	om	vår	kon-
stante kamp mot Satan og synd: “De menn og kvinner 
som ønsker seg en plass i det celestiale rike, vil opp-
dage at de må kjempe hver dag [mot all rettferdighets 
fiende]” (Discourses of Brigham Young, red. John A. 
Widtsoe [1954], 392). Vi må alle aktivt velge å unngå og 
motstå fristelse.

Alma sa at vi må “alltid våke og be” for å unngå å bli 
fristet “mer enn dere kan tåle” (Alma 13:28). Apostelen 
Paulus erklærte også: “Gud er trofast. Han skal ikke la 
dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og 
utgangen på den slik at dere kan tåle den” (1 Korinter-
brev 10:13). Ved å følge Almas råd i Alma 13:28, vil vi 
alltid kunne motstå fristelse.

Alma 14:7–11. De rettferdiges martyrdød
•	 I	kraft	av	det	prestedømme	han	hadde	og	sin	tro,	var	
Alma i stand til å redde Ammonihahs trofaste kvinner og 
barn fra en grufull død. Herren lot ham imidlertid ikke 
gjøre det (se Alma 14:11). Alma forklarte for Amulek at 
Herren ville ta de rettferdige martyrer til seg som et vit-
nesbyrd mot deres forfølgeres onde gjerninger (se Alma 
14:11; 60:13).

Som medlem av De sytti bekreftet eldste Ronald E. Poel-
man at Herren noen ganger tillater at de rettferdige lider 
når andre bruker sin handlefrihet i urettferdighet: “Mot-
gang i de lydiges og trofastes liv kan skyldes sykdom, 
tilfeldig skade, uvitenhet eller djevelens innflytelse. For 

å bevare vår handlefrihet hender det også at Herren 
tillater de rettferdige å lide følgene av andres onde gjer-
ninger (se 1 Nephi 18:16)” (i Conference Report, Apr. 
1989, 29; eller Lys over Norge, juli 1989, 20).

•	 Vi	gremmes	selvfølgelig	når	vi	tenker	på	de	rett-
ferdige som har omkommet som følge av ugudelige 
menneskers handlinger. Vi fryder oss imidlertid over 
kunnskapen om deres belønning i åndeverdenen (se 
Alma 40:12), så vel som deres endelige tilstand i det 
celestiale rike (se L&p 76:50–70). Lære og pakter 42:46 
lærer oss: “De som dør i meg, [skal ikke] smake døden, 
for den skal være søt for dem.” Dette betyr ikke at det 
ikke er smerte involvert når de rettferdige dør, men at 
deres evige belønning er så stor at deres smerte blir 
ubetydelig sammenlignet med den.

President Joseph F. Smith forklarte: “Det er nok så at 
jeg i min svakhet gråter over slekt og venners bortgang. 
Jeg kan også felle tårer når jeg ser andres sorg. I min 
sjel har jeg medfølelse med menneskenes barn. Jeg kan 
gråte med dem når de gråter, og jeg kan glede meg 
når de gleder seg. Men jeg har ingen grunn til å sørge 
eller være trist fordi om døden kommer inn i verden … 
All frykt for denne død er borttatt fra de siste-dagers-
hellige. De føler ingen redsel for den timelige død fordi 
de vet at slik som døden kom over dem på grunn av 
Adams overtredelse, skal livet komme til dem ved Jesu 
Kristi rettferdighet, og selv om de dør, skal de leve 
igjen. På grunn av denne kunnskap føler de glede selv i 
døden, for de vet at de igjen skal oppstå og skal møtes 
igjen på den andre siden av graven” (i Conference 
Report, okt. 1899, 70).

•	 Når	de	rettferdige	og	uskyldige	lider,	er	det	noen	
som blir kritiske eller mister troen. President Spencer W. 
Kimball ga følgende råd når vi er vitne til lidelse:

“Hvis vi så på jordelivet som hele vår eksistens, ville 
smerte, sorg, fiasko og et kort liv være katastrofalt. 
Men om vi anser livet som noe evig som strekker seg 
langt inn i den førjordiske fortid og inn i den evige 
fremtid etter døden, da kan alle hendelser settes i riktig 
perspektiv.

Er det ikke visdom i at han gir oss prøvelser så vi kan 
heve oss over dem, ansvarsoppgaver som vi kan utføre, 
arbeid som kan herde våre muskler, sorger som prøver 
vår sjel? Får vi ikke fristelser for å prøve vår styrke, 
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sykdom for å lære tålmodighet, død for å bli udødelige 
og herliggjort?

Hvis alle de syke som vi ber for, ble helbredet, hvis alle 
de rettferdige ble beskyttet og de ugudelige utryddet, 
ville hele Faderens plan bli opphevet, og evangeliets 
grunnprinsipp, handlefriheten, ville opphøre. Intet 
menneske måtte da leve ved tro.

Hvis glede, fred og belønning øyeblikkelig ble gitt den 
som gjorde godt, ville intet ondt ha eksistert. Alle ville 
ha gjort godt, men ikke fordi det var riktig å gjøre godt. 
Det ville ikke ha vært noen styrkeprøver, ingen karak-
tervekst, utvikling av evner, ingen handlefrihet, bare 
djevelsk kontroll.

Hvis alle våre bønner straks ble besvart ifølge våre selv-
iske ønsker og vår begrensede forståelse, ville det eksi-
stere liten eller ingen lidelse, sorg, skuffelse eller endog 
død, og hvis disse ting ikke eksisterte, ville det heller 
ikke finnes glede, fremgang, oppstandelse eller evig liv 
og guderang” (Faith Precedes the Miracle [1973], 97).

Alma 14:25–28. Alma og Amulek befris
•	 Eldste	Richard G.	Scott	i	De	tolv	apostlers	quorum	
brukte historien om Alma og Amulek til å illustrere at 
Herren vil befri oss fra våre lidelser, men først etter at vi 
har vist vår tro ved å underkaste oss hans vilje:

“Hjelp fra Herren følger alltid evig lov. Jo bedre du for-
står denne loven, jo lettere er det å motta hans hjelp …

… Alma og Amuleks eksempel er opplysende. Mens 
de prøvde å gjøre godt blant Ammonihahs innbyggere, 
ble de tatt til fange. Amulek stolte på sin mer erfarne 
ledsager, Alma, som hjalp ham å utvikle større tillit til 
Herren. Mens de ble tvunget til å se kvinner og barn 
bli oppslukt av flammer, sa Amulek: ‘Kanskje de vil 
brenne oss også.’ Alma svarte: ‘La det skje ifølge Herrens 
vilje’ – et svært viktig prinsipp. ‘Men … vår gjerning er 
ikke fullført, derfor brenner de ikke oss’ [Alma 14:12–13; 
uthevelse tilføyd].

Overdommeren og andre slo dem, spyttet på dem, lot 
dem sulte, forhørte dem og plaget dem med hånsord 
og trusler i mange dager. Selv om de ble befalt å tale, 
sto de urokkelige i taushet, bundet og nakne, mens de 
tålmodig ventet på at Herren skulle inspirere dem til å 
handle. Så ‘kom Guds kraft over Alma og Amulek, og 

de reiste seg og sto på sine ben’. Alma ropte: ‘Gi oss 
styrke ifølge den tro vi har på Kristus, ja, så vi kan bli 
befridd. Og de sprengte repene som de var bundet 
med’ [Alma 14:26; uthevelse tilføyd; se vers 15–26]. Jor-
den rystet og fengselsveggene revnet. Alle som hadde 
slått Alma og Amulek ble drept, og de ble befridd …

… Herren vil gi lindring ved guddommelig kraft når 
du søker befrielse i ydmykhet og tro på Jesus Kristus ” 
(i Conference Report, april 1994, 7–8; eller Ensign, mai 
1994, 7–8).

Alma 15:2–3. Zeezrom
•	 Zeezroms	forandring	viser	hvilken	kjærlighet	Gud	
har til alle sine barn, og hans villighet til å tilgi dem 
som slutter en pakt om å følge hans Sønn. Zeezrom 
var en bedragersk lovkyndig i byen Ammonihah som 
utnyttet sin stilling til å anklage Alma og Amulek og 
rive ned det som var godt (se Alma 10:13, 31; 11:21). 
Zeezroms falskhet ble imidlertid avslørt, og han begynte 
å “skjelve under bevisstheten om sin skyld” (Alma 
12:1, 7). Han forandret seg fra å være en motstander til 
å bli en oppriktig undersøker (se Alma 12:8). Da Alma 
og Amulek kom til byen Sidom, fant de Zeezrom i en 
tilstand hvor han led “store sjelekvaler på grunn av hans 
ugudelighet” (Alma 15:3). Men fordi han omvendte seg 
og trodde, ble Zeezrom helbredet ifølge sin tro på Kris-
tus, og han ble døpt og ble en stor predikant fra den tid 
av (se Alma 15:6–12). Mange år senere dro Zeezrom på 
misjon til zoramittene sammen med Alma og Amulek 
(se Alma 31:6).

Alma 15:3–5. Synder opprørte Zeezroms sinn
•	 Mens	han	omvendte	seg	og	søkte	tilgivelse,	hadde	
Zeezroms ånd og sinn vært opprørt og “han led frykte-
lig” (Alma 15:3). President Boyd K. Packer, president for 
De tolv apostlers quorum, talte om åndelig uro som kan 
føre til store lidelser:

“Det er en annen del av oss som ikke er like håndgripe-
lig, men akkurat like reell som vår fysiske kropp. Denne 
uhåndgripelige delen av oss beskrives som tanker, følel-
ser, intellekt, temperament og mange andre ting. Det er 
svært sjelden den beskrives som åndelig.

Men det er en ånd i mennesket. Å ignorere den er 
å ignorere virkeligheten. Det finnes også åndelige 
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forstyrrelser og åndelige sykdommer som kan forårsake 
intens lidelse.

Menneskets kropp og ånd er bundet sammen. Når det 
oppstår sykdom, er det ofte, veldig ofte, svært vanskelig 
å si hva som er hva” (i Conference Report, okt. 1977, 89; 
eller Ensign, nov. 1977, 59).

Alma 15:16
Hva ga Amulek avkall på ved å velge å etterleve 
evangeliet og reise på misjon? Hva vant han på 

dette? (se også Alma 34:8; Ether 12:12–13).

Alma 16:2–3, 9–10. Almas ord ble oppfylt
•	 Alma	ba	med	“stor	engstelse”	fra	“dypet”	av	sitt	hjerte	
om at Ammonihahs innbyggere måtte omvende seg 
(Alma 13:27). Som deres profet advarte Alma dem og sa 
at de måtte omvende seg eller bli fullstendig utryddet 
“fra jordens overflate” (Alma 9:12). Herren har lovet å 
oppfylle alle sine profeters ord (se L&p 1:37–38). Alma 
16:2–3, 9–10 dokumenterer oppfyllelsen av Almas ord 
ved å beskrive hvordan de som forkastet profetene og 
drepte de uskyldige, ble utryddet.

Punkter å grunne på
•	 Hvordan	viste	menn	i	foruttilværelsen	at	de	var	ver-

dige til å bli forutordinert til å motta Det melkisedek-
ske prestedømme? (se Alma 13:3–5).

•	 Hvorfor	tillater	Herren	noen	ganger	at	de	uskyldige	
lider på grunn av de ugudeliges handlinger? (se Alma 
14:9–11).

•	 Hva	kan	du	lære	av	Zeezroms	forandring	fra	bedra-
gersk lovkyndig til stor predikant?

Forslag til oppgaver
•	 Hvorfor	sa	Alma	følgende	om	Melkisedek:	“Nå	var	

det mange før ham, og det var også mange etter 
ham, men ingen var større, derfor har man særlig 
omtalt ham”? (Alma 13:19). Besvar dette spørsmålet 
ved å granske følgende vers for å finne ut hvorfor 
Alma lovpriste betydningen av Melkisedeks misjon: 
Alma 13:14–19; 1 Mosebok 14:18–20; JSO, 1 Mose-
bok 14:25–40; JSO, Hebreerne 7:3; Lære og pakter 
107:2–4.

•	 Bruk	Alma 14	og	materiale	fra	kommentarene	til	
Alma 14:7–11 (side 189) til å skrive et kort essay som 
besvarer følgende spørsmål: Hvorfor blir rettferdige 
mennesker rammet av tragedier? Hvordan påvirker 
Guds barmhjertighet og rettferdighet jordelivets 
tragedier?

Alma 13–16
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Alma 17–22

Kapittel 27

Innledning
På grunn av den kjærlighet og forståelse av en sjels 
verdi som Ammon og hans følgesvenner viser, er de for-
bilder for Herrens tjenere overalt. Av deres erfaringer vil 
du forstå viktigheten av personlig forberedelse, kraften 
i å være et godt eksempel og behovet for å utvikle et 
meningsfylt forhold til dem du tjener. Ammon og hans 
brødre forsto dessuten at de som de tjente, hadde en 
sterk tro. Legg merke til hvordan de formidlet sannheter 
om Ånden, kjærlighet og vitnesbyrd. Ved å følge deres 
eksempel kan du bli en effektiv tjener i Herrens hender 
og bidra til å bringe andre til Kristus.

Kommentarer
Alma 17:2. De som tjener sammen, utvikler 
vennskapsbånd
•	 De som arbeider i Herrens  
vingård, deler et kjærlig-
hetsbånd som oppstår ved 
å delta i “innhøstingen” 
sammen. Dette båndet for-
sterkes gjennom felles erfa-
ringer med tro og vitnesbyrd. Eldste L. Tom Perry i De 
tolv apostlers quorum forteller en personlig historie om 
da han møtte sin første misjonærledsager etter at flere år 
var gått:

“For noen år siden fikk jeg en telefon fra min sønn Lee. 
Han fortalte meg at min første misjonærledsager var 
hos en av naboene og gjerne ville ha noen minutter 
sammen med meg … Det var en spesiell opplevelse å 
være sammen etter at vi ikke hadde sett hverandre på 
så mange år.

Som misjonærer fikk vi anledning til å åpne en ny by 
for misjonærarbeid i Ohio. På grunn av dette oppdraget 
fikk vi anledning til å arbeide sammen i ti måneder. Han 
var min lærer og min første ledsager … Det var vanske-
lig for meg å holde tritt med ham, men vi samarbeidet 
og ble nære ledsagere.

Kameratskapet endte ikke med dette oppdraget på ti 
måneder. Den annen verdenskrig raste, og da jeg kom 
hjem igjen, fikk jeg ikke mye tid til å tilpasse meg før 
jeg ble innkalt til militærtjeneste. Da jeg den første søn-
dagen på rekruttskolen var på en gudstjeneste i Kirken, 
så jeg et bakhode som virket meget kjent. Det var min 

første misjonærledsager. Vi var sammen det meste av de 
neste to og et halvt årene.

Selv om omstendighetene var meget annerledes for oss 
i det militære, forsøkte vi å fortsette med det vi gjorde 
som misjonærer. Så ofte vi kunne, ba vi sammen. Når 
forholdene tillot det, studerte vi Skriftene sammen …

Vi ble begge beskikket som gruppeledere, og vi fikk 
igjen anledning til å virke sammen og forkynne vår Herre 
og Frelsers strålende evangelium. Vi gjorde det bedre i 
det militære enn vi hadde gjort som heltidsmisjonærer. 
Hvorfor det? Fordi vi var erfarne hjemvendte misjonærer.

Stunden sammen med min første misjonærledsager 
var den siste anledningen jeg fikk til å se ham. Han 
led av en uhelbredelig sykdom og døde bare noen 
måneder senere. Det var en fantastisk opplevelse å 
gjenoppleve misjonen sammen og så fortelle om vårt 
liv etter misjonen. Vi fortalte om vårt virke i biskopsråd, 
høyråd og stavspresidentskaper, og selvfølgelig skrøt vi 
av våre barn og barnebarn. Mens vi satt og frydet oss 
over anledningen til å være sammen igjen, kunne jeg 
ikke la være å tenke på en beretning i det 17. kapittel i 
Almas bok” (i Conference Report, okt. 2001, 94–95; eller 
Liahona, jan. 2002, 90).

Alma 17:2–3
Hva gjorde Ammon og hans brødre for å 
forberede seg til å forkynne  evangeliet 
med kraft og myndighet? Hva kan du 
gjøre for å følge disse prinsippene?

Alma 17:2. De “gransket Skriftene flittig”
•	 Mosiahs	sønner	gransket	Skriftene	som	en	vesentlig	
del av sin misjonsforberedelse. Hyrum Smith mottok også 
råd fra Herren om å forberede seg til misjonærtjeneste 
ved først å erholde hans ord (se L&p 11:21–22). Misjo-
nærhåndboken Forkynn mitt evangelium legger vekt på 
viktigheten av å søke Den hellige ånd, ha et sterkt ønske 
om å lære og å omsette det vi lærer i praksis, som viktige 
komponenter i et effektivt studium av evangeliet:

“Du får mest ut av ditt studium av evangeliet når du 
undervises av Den hellige ånd. Begynn alltid ditt studium 
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av evangeliet med å be om at Den hellige ånd må hjelpe 
deg å lære. Han vil formidle kunnskap og overbevisning 
som vil velsigne deg og gjøre det mulig for deg å vel-
signe andre. Din tro på Jesus Kristus vil øke. Ditt ønske 
om å omvende deg og forbedre deg vil vokse.

Et slikt studium gjør deg beredt til å tjene, trøste og løse 
problemer, og du vil få styrke til å holde ut til enden. 
Et utbytterikt studium av evangeliet krever ønske og 
handling. ‘For den som søker flittig, skal finne, og Guds 
mysterier skal foldes ut for dem ved Den Hellige Ånds 
kraft, så vel i denne tid som i fordums tid’ (1 Nephi 
10:19). Når du i likhet med Enos hungrer etter å høre 
ordene om evig liv, og når du lar disse ordene ‘synke 
dypt i [ditt] hjerte’ (Enos 1:3), vil Den hellige ånd åpne 
ditt sinn og ditt hjerte for større lys og forståelse.

Å lære evangeliet er også en åpenbaringsprosess (se 
Jakobs bok 4:8)” ([2004], 18).

•	 I	tillegg	anbefaler	Forkynn mitt evangelium at vi 
bruker en skriftlesningsdagbok som et hjelpemiddel til 
å gjøre skriftstudiet mer effektivt. Ved å skrive ned dine 
tanker og inntrykk mens du studerer Skriftene, åpner 
du for nye muligheter til å motta personlig åpenbaring:

“En studiedagbok [kan] hjelpe deg å forstå, få klarhet i 
og huske det du lærer. Eldste Richard G. Scott har sagt: 
‘Kunnskap som er omhyggelig nedtegnet, er kunnskap 
som er tilgjengelig når man trenger den. Åndelig følsom 
informasjon skulle oppbevares på et ukrenkelig sted 
som viser Herren hvor høyt du verdsetter den. Denne 
praksis øker sannsynligheten for å motta ytterligere 
lys’ (‘Skaff deg åndelig kunnskap’, Lys over Norge, jan. 
1994, 88). Les i studiedagboken din for å gjenkalle 
åndelige erfaringer, oppdage ny innsikt og se din vekst.

Studiedagboken kan være en innbundet dagbok, en 
notatbok eller en ringperm. Skriv ned og organiser dine 
tanker og inntrykk på en måte som passer måten du 
lærer på. Lag ditt eget system så du lett kan finne frem 
til viktig informasjon senere. Bruk den ofte til å repe-
tere, søke i og anvende det du har lært. Bruk studiedag-
boken til notater og til å skrive ned inntrykk” (side x).

Alma 17:3. Fordelene ved bønn og faste
•	 Eldste	M. Russell	Ballard	i	De	tolv	apostlers	quorum	
illustrerer virkningen av faste og bønn i Herrens tjeneste 
med følgende historie: “For noen år siden ble en trofast 

konvertitt, bror George McLaughlin, kalt til å presidere 
over en liten gren med 20 medlemmer i Farmingdale, 
Maine. Han var en ydmyk mann som levde av å kjøre 
en melkebil. Gjennom faste og oppriktig bønn lærte 
Ånden ham hva han og medlemmene i grenen måtte 
gjøre for å øke Kirkens vekst i deres område. Gjennom 
sin store tro, konstante bønn og sitt mektige eksempel, 
lærte han medlemmene hvordan de skulle forkynne 
evangeliet. Det er en fantastisk historie – en av de store 
misjonærhistoriene i denne evangelieutdeling. På bare 
ett år var det 450 konvertittdåp i grenen. Det neste året 
kom det enda 200 konvertitter” (i Conference Report, 
april 2003, 39; eller Liahona, mai 2003, 38–39).

Alma 17:9. Vi skulle be og faste for dem som 
ikke har mottatt sannheten
•	 President Gordon B. Hinckley (1910–2008) rådet alle 
medlemmer til å arbeide og be om misjonæranlednin-
ger: “Måtte det opparbeides 
en erkjennelse i ethvert 
medlems hjerte om at de 
alle er i stand til å bringe 
andre til kunnskap om 
sannheten. Måtte de 
arbeide med det. Måtte 
ethvert medlem be i opp-
riktighet om det” (“Finn 
lammene, fø fårene”, Liahona, juli 1999, 118)

•	 Eldste	M. Russell	Ballard	oppfordret	oss	til	å	be	om	
veiledning til å utføre Herrens arbeid: “I hjem der evan-
geliet deles med andre, ber vi om veiledning for oss 
selv og om at andre må få ha det bra fysisk og åndelig. 
Vi ber for personer som misjonærene underviser, for 
våre bekjente og for dem som ikke deler vår tro. I slike 
hjem på Almas tid pleide folket å ‘forene seg i faste og 
mektig bønn for velferden til de sjeler som ikke kjente 
Gud’ (Alma 6:6)” (i Conference Report, april 2006, 88; 
eller Liahona, mai 2006, 85).

Alma 17:11, 21–29
Hva var oppdraget og løftet 
 Herren ga Mosiahs sønner?
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Alma 17:11. “Vise dem et godt eksempel”
•	 Ammon	og	hans	brødre	lærte	å	leve	i	fred	med	lama-
nittene før de kunne dele evangeliet med dem. Eldste 
M. Russell Ballard foreslo tre viktige ting vi kan gjøre 
for å være bedre medmennesker overfor dem som ikke 
deler vår tro:

“For det første, bli kjent med naboene. Få kjennskap til 
deres familie, arbeid, synspunkter. Vær sammen med 
dem, hvis de er villige til det, og gjør dette uten å være 
påtrengende og uten baktanker. Man skulle aldri tilby 
vennskap som et middel til å oppnå noe. Det kan og 
skulle være en oppnåelse i seg selv …

… La oss ha et meningsfylt forhold med gjensidig tillit 
og forståelse til folk med en annen bakgrunn og tro enn 
oss.

For det annet tror jeg det ville være fint om vi fjernet 
noen uttrykk fra vårt vokabular, nemlig ikke-medlem og 
ikke-mormon. Slike uttrykk kan virke nedsettende og til 
og med nedvurderende. Jeg anser meg personlig ikke 
for å være en ‘ikke-katolikk’ eller ‘ikke-jøde’. Jeg er en 
kristen. Jeg er medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dag-
ers Hellige. Det er slik jeg foretrekker å bli omtalt – for 
den og det jeg er, i motsetning til hva jeg ikke er. La oss 
vise den samme høflighet overfor dem som bor iblant 
oss. Hvis det er behov for en kollektiv beskrivelse, 
synes ‘naboer’ å fungere bra i de fleste tilfeller.

For det tredje, hvis naboer blir irritert eller frustrert 
fordi de på et eller annet punkt er uenig med Jesu Kristi 
Kirke av Siste Dagers Hellige eller i en eller annen lov 
vi støtter av moralske grunner, så foreslå for all del 
ikke – ikke engang for spøk – at de bør vurdere å flytte 
et annet sted. Jeg kan ikke fatte at noe medlem av vår 
kirke engang kan tenke på noe slikt! Våre pionerforfe-
dre ble drevet fra sted til sted av uvitende og intolerante 
naboer. De opplevde særdeles store vanskeligheter 
og forfølgelser fordi de tenkte, handlet og trodde 
annerledes enn andre. Om ikke historien lærer oss noe 
annet, skulle den lære oss å respektere alle menneskers 
rett til fredelig sameksistens” (i Conference Report, okt. 
2001, 45; eller Liahona, jan. 2002, 42).

•	 Eldste	L. Tom	Perry	illustrerte	hvordan	vårt	eksempel	
kan få andre til å komme nærmere Herren:

“En 19 år gammel misjonær … ville aldri glemme 
sin første dag på misjonsmarken, for den ga ham en 
viktig lærdom om å bruke sine talenter til å forkynne 
evangeliet.

Han og seniorledsageren hans ble sendt for å åpne en 
ny by et godt stykke unna misjonens hovedkvarter. 
Da de kom til denne nye byen og gikk gjennom 
gatene, kom de forbi en kirke hvor det sto en prest ved 
inngangsdøren. Idet de passerte kirken, gikk presten 
inn og ba hele forsamlingen om å følge med ham ut i 
gaten. De fulgte etter misjonærene og begynte å rope 
skjellsord etter dem. Så ble de mer voldelige og begynte 
å kaste stein på dem.

Den unge eldsten syntes denne nye erfaringen var 
spennende – hans første dag på misjonsmarken, og 
allerede ble han steinet, tenkte han. Så traff en stor stein 
ham midt i ryggen, og følelsen gikk over i sinne. Før 
han reiste på misjon, hadde han vært en dyktig base-
ballkaster, og i sinnets hete snudde han seg rundt, grep 
den første steinen han kunne finne på bakken, inntok 
sin vante kasterstilling og var akkurat klar til å sende 
steinen av gårde mot folkemengden, da det plutselig 
gikk opp for ham hvorfor han var der. Han hadde ikke 
blitt sendt den lange veien til Brasil for å kaste steiner 
på folk, han var der for å forkynne evangeliet. Men hva 
skulle han gjøre med steinen han hadde i hånden? Hvis 
han slapp den ned på bakken, ville de sikkert se på det 
som et svakhetstegn og fortsette å kaste stein på dem. 
Men han kunne ikke kaste den mot folkemengden. Så 
fikk han øye på en telefonstolpe et stykke unna. Slik 
kunne han redde ansikt! Han lente seg tilbake og kastet 
steinen rett mot telefonstolpen, og traff den midt i.

Folkemengden rygget noen skritt bakover. De innså 
plutselig at den steinen trolig kunne ha truffet hvem 
som helst av dem midt mellom øynene. Stemningen for-
andret seg, og istedenfor å kaste stein på misjonærene, 
begynte de å kaste dem på telefonstolpen. Etter dette 
ble eldsten utfordret til steinkastingskonkurranse hver 
gang han gikk gjennom den gaten. Konkurransene førte 
til samtaler om evangeliet, som i sin tur førte til dåp og 
til slutt til at det ble opprettet en gren av Kirken i dette 
nabolaget” (“Prophecies, Visions, and Dreams” i 1979 
Devotional Speeches of the Year [1980], 3).

Kapittel 27
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Alma 18:3–9. Tjeneste bløtgjør hjerter
•	 President	Henry B.	Eyring	i	Det	første	presidentskap	
forklarte hvordan timelig tjeneste kan bløtgjøre et hjerte 
og føre til mirakler:

“Da de andre tjenerne la frem bevis for hva Ammon 
hadde gjort, sa kong Lamoni: ‘Hvor er han?’ De sa: ‘Se, 
han fórer hestene dine. Han gjør alt for å tjene deg’ (se 
Alma 18:8–9).

Er ikke det underlig? Han ble kalt til å forkynne de 
frelsende læresetninger, men befant seg i stallen. Synes 
du ikke han burde ha bedt og fastet og finpusset under-
visningsplanen sin? Nei, han var i stallen.

Kong Lamoni hadde blitt oppdratt til å tro at det fantes 
en Gud, men at uansett hva kongen gjorde, var det rik-
tig. Han hadde særlig blitt opplært i en falsk lære som 
kunne ha gjort ham immun mot skyldfølelse. Husker du 
at da han fikk vite hvor Ammon var, begynte han å føle 
seg skyldbevisst og frykte for at han hadde gjort noe 
galt ved å drepe sine tjenere (se Alma 18:5)? …

Jeg har alltid tidligere rettet søkelyset mot hvor forvirret 
Lamoni var av sin lære, og at han ikke så underet. 
Underet var at det ble skapt en åndelig trang hos en 
mann så han kunne bli undervist i Jesu Kristi evange-
lium. Hans hjerte ble bløtgjort. Han følte skyld. Og det 
skyldtes de timelige ting Ammon hadde gjort …

… Undervurder aldri, aldri den åndelige verdien av å 
gjøre timelige ting godt for dem du tjener.

… Vær deres tjener, så vil dere elske dem. Og de vil 
føle deres kjærlighet. Og enda viktigere, de vil føle 
Guds kjærlighet” (“Mormons bok vil forandre ditt liv”, 
Liahona, feb. 2004, 13).

Alma 18:10
Hva kan du gjøre for å reagere mer likt 

Ammon i slike situasjoner? Hvordan  forholder 
Alma 17:25 og 18:3 seg til 18:10?

Alma 18:24. Ammon begynte å tale med 
frimodighet
•	 Mange	medlemmer	av	Kirken	er	usikre	på	hvordan	
de skal innlede samtaler om evangeliet. Ammons 

metode var å stille Lamoni spørsmål angående hans 
tro på Gud. Andre har funnet det naturlig å ganske 
enkelt snakke med sine venner om sitt “kirkeliv”. Eldste 
M. Russell Ballard ga oss verdifulle råd om hvordan vi 
kan innlede samtaler om evangeliet med våre venner:

“Å skape hjem hvor vi deler evangeliet med andre, inne-
bærer ikke at vi må bruke en mengde tid på å treffe og 
dyrke venner som vi kan dele evangeliet med. Disse 
vennene vil vi få helt naturlig, og hvis vi snakker åpent 
om vårt medlemskap i Kirken helt fra begynnelsen av, 
kan vi lett bringe evangeliet på bane når vi er sammen, 
uten stor risiko for å bli misforstått. Venner og bekjente 
vil akseptere at dette er en del av oss, og de vil føle seg 
fri til å stille spørsmål …

En søster i Frankrike fikk spørsmål om hemmeligheten 
bak sin suksess. Hun sa: ‘Jeg viser ganske enkelt 
min glede. Jeg behandler alle som om de allerede er 
medlemmer av Kirken. Hvis jeg står ved siden av noen 
i en kø og får i gang en samtale, forteller jeg hvor godt 
jeg likte møtene i Kirken på søndag. Når medarbeidere 
spør: “Hva gjorde du i helgen?” hopper jeg ikke fra 
lørdag kveld til mandag morgen. Jeg forteller dem at jeg 
gikk i kirken, hva som ble sagt og om min omgang med 
medlemmene. Jeg snakker om hvordan jeg lever, tenker 
og føler’” (i Conference Report, april 2006, 89; eller 
Liahona, mai 2006, 86).

Alma 18:24–28. Bygg videre på felles 
trosoppfatninger
•	 Mens	han	var	medlem	av	De	sytti,	talte	eldste	
Loren C. Dunn (1930–2001) om viktigheten av å vise 
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respekt for andres trosoppfatninger og bygge videre på 
det man er enige om: “I dag lever vi i en tid kjenneteg-
net ved konflikt, splid, meningsforskjeller, anklager og 
uenighet. Kanskje mer enn noen gang før har vi behov 
for å gå i oss selv og gi uttrykk for respekt blandet med 
kjærlighet og tilgivelse, å styre våre handlinger overfor 
andre, å kunne være uenige uten å bli ubehagelige, å 
dempe vår røst og stå på felles grunn i den forståelse 
at når først stormen er over, må vi likevel leve sammen 
med hverandre” (i Conference Report, april 1991, 109; 
eller Lys over Norge, juli 1991, 78).

•	 Det	første	spørsmålet	Ammon	stilte	da	han	begynte	
å undervise kong Lamoni, var: “Tror du at det finnes en 
Gud?” (Alma 18:24). Da Ammon oppdaget at Lamoni 
trodde på en Stor Ånd, vitnet han: “Den er Gud” (Alma 
18:28). I teknisk forstand er ikke Gud en “stor ånd”. 
Ammon så imidlertid forbi dette og fokuserte isteden 
på deres felles tro på et høyeste vesen, og underviste ut 
ifra dette. Ammon tok Lamonis grunnleggende tro på 
en Skaper og tilføyde evige sannheter som “opplyste 
hans sinn” (Alma 19:6).

President Gordon B. Hinckley forklarte hvordan vi 
også kan bygge på det gode som andre allerede er i 
besittelse av: “Vi sier med kjærlighet: Ta med deg alt du 
har av godt og sant som du har mottatt fra en hvilken 
som helst kilde, og kom og la oss se om vi kan tilføye 
noe mer. Jeg gir denne innbydelsen til menn og kvinner 
overalt” (i Conference Report, okt. 2002, 87; eller Lia-
hona, nov. 2002, 81).

Alma 18:36–39; 22:7–14. Han forklarte 
frelsesplanen
•	 Da	Ammon	underviste	Lamoni,	“begynte	han	ved	
verdens skapelse,” og så underviste han “om mennesk-
ets fall” (Alma 18:36). Til slutt ga han kongen og hans 
tjenere “en fullstendig forklaring av forløsningsplanen”, 
og spesielt om “Kristi komme” (Alma 18:39). På samme 
måte lærte Aaron Lamonis far disse viktige grunnprin-
sippene i frelsesplanen (se Alma 22:12–14). Når man 
lærer om skapelsen, fallet og forsoningen, kan man for-
stå sin plass i jordelivet og sine muligheter i evigheten.

Eldste Bruce R. McConkie (1915–85) i De tolv apostlers 
quorum kalte disse grunnleggende læresetningene 

– skapelsen, fallet og forsoningen – “evighetens tre 
pilarer” og “de største begivenheter i hele evigheten”. 
Han forklarte:

“Hvis vi kan få en forståelse av dem, vil hele den evige 
plan falle på plass, og vi vil være i posisjon til å utar-
beide vår frelse …

… Disse tre er fundamentene som alt annet hviler på. 
Hvis et av dem manglet, ville alt annet ha mistet sin 
hensikt og betydning, og Guddommens planer og for-
setter ville bli til intet” (“The Three Pillars of Eternity”, i 
Brigham Young University 1981 Firesides and Devotio-
nal Speeches [1981], 27).

•	 Eldste	Russell M.	Nelson	i	De	tolv	apostlers	quorum	
forklarte hvorfor hver del av planen er nødvendig: 
“Planen krevde skapelsen, og den igjen betinget både 
fallet og forsoningen. Dette er de tre grunnleggende 
bestanddelene i planen. Skapelsen av en paradisisk 
planet kom fra Gud. Jordelivet og døden kom inn i ver-
den ved Adams fall. Udødelighet og muligheten til evig 
liv ble tilveiebragt ved Jesu Kristi forsoning. Skapelsen, 
fallet og forsoningen ble planlagt lenge før det faktiske 
skapelsesarbeidet begynte” (i Conference Report, april 
2000, 105; eller Liahona, juli 2000, 102).

Alma 18:41–43; 22:15–18. Vår avhengighet  
av Kristus
•	 Ammon	og	Aaron	hjalp	Lamoni	og	hans	far	å	forstå	
hvor sårt de trengte Kristi forløsning. Når vi forstår vår 
avhengighet av Kristus, fører det til omvendelse. Både 
Lamoni og hans far ble klar over sin falne natur og sitt 
behov for hjelp. De lærte at deres eneste håp om forløs-
ning lå i den forsoning som Kristus hadde tilveiebragt.
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Alma 18:42. Dramatiske omvendelser er unntaket
•	 Se	president	Ezra	Taft	Bensons	uttalelse	under	kom-
mentarene til Mosiah 27:25 (se side 161).

Alma 20:30. “Et mer forherdet og mer 
hårdnakket folk”
•	 Ifølge opptegnelsen virket  
Aaron og hans følgesven-
ner blant “et mer forherdet 
og mer hårdnakket folk” 
(Alma 20:30). Deres opple-
velse minner om opplevel-
sene til dem som prøver å 
forkynne for dem som 
enten ikke er interessert i, 
eller som er fiendtlig inn-
stilt til evangeliet. President 
Henry B. Eyring forklarte hvorfor vi likevel må prøve å 
nå ut til alle:

“Hvorfor skulle jeg snakke om evangeliet med noen som 
synes tilfreds? Hvilken fare skulle det være for dem eller 
meg om jeg ikke sier eller gjør noe?

Faren kan være vanskelig å se, men den er reell, både for 
dem og oss. For eksempel vil, på et eller annet tidspunkt 
i den kommende verden, alle du kommer til å møte, vite 
det du vet. De vil vite at den eneste mulighet til å leve for 
evig sammen med vår familie og i vår himmelske Faders 
og hans Sønn, Jesu Kristi nærhet, var å velge å gå inn 
gjennom porten ved dåp av dem som hadde myndighet 
fra Gud. De vil vite at den eneste mulighet for at familier 
kan være sammen for evig, er å inngå og holde de hel-
lige pakter som tilbys i Guds templer her på jorden. Og 
de vil vite at du visste det. Og de vil huske om du tilbød 
dem det som noen hadde tilbudt deg” (i Conference 
Report, okt. 1998, 41; eller Liahona, jan. 1999, 37).

Alma 22:15–18
Hva var Lamonis far villig til å gi avkall 
på for å kjenne Gud? Hvordan kan en 
slik villighet hjelpe oss å komme nær-

mere Gud? (se også Omni 1:26).

Alma 22:18. “Jeg vil forsake alle mine synder for 
å kjenne deg”
•	 I	likhet	med	Lamonis	far,	må	vi	være	villige	til	å	ofre	
alle ting for å bli født av Gud. I Lectures on Faith lærer 
vi hvor viktig offer er for vår evige fremgang: “La oss ha 
klart for oss at en religion som ikke krever at man ofrer 
alt, aldri vil ha tilstrekkelig kraft til å frembringe den tro 
som er nødvendig for liv og frelse. For fra menneskehe-
tens begynnelse har man aldri kunnet tilegne seg den 
nødvendige tro til å oppnå liv og frelse uten å ofre alle 
jordiske ting. Det er ved dette offer, og bare dette, at Gud 
har gjort det mulig for menneskene å få evig liv. Og det 
er ved å ofre alle jordiske ting at menneskene kan vite 
at de gjør det som er velbehagelig i Guds øyne. Når en 
mann har ofret alt han har for sannhetens skyld, og ikke 
engang holdt tilbake sitt liv, i tro på at han er kalt av Gud 
til å gjøre dette offer fordi han ønsker å gjøre hans vilje, 
kan han med sikkerhet vite at Gud vil akseptere hans 
offer og at han ikke vil søke hans åsyn forgjeves. Under 
slike omstendigheter kan han tilegne seg den nødven-
dige tro for å kunne gripe det evige liv” ([1985], 69).

•	 Mens	han	var	medlem	av	De	sytti,	talte	eldste	Alex-
ander B. Morrison om hvilke offer vi må gjøre for å 
komme til Kristus:

“Å påta oss hans navn vil si å være villig til å gjøre alt 
han krever av oss.

Noen har sagt at prisen for å leve som kristne er den 
samme i dag som den alltid har vært: den er ganske 
enkelt å gi alt vi har og ikke holde noe tilbake, å ‘for-
sake alle [våre] synder for å kjenne [ham]’ (Alma 22:18). 
Når vi ikke holder mål på grunn av dovenskap, likegyl-
dighet eller ugudelighet, når vi er onde eller hatefulle, 
egoistiske, sanselige eller overfladiske, korsfester vi 
ham, i det minste i en viss betydning, på ny. Og når vi 
stadig prøver å gjøre vårt aller beste, når vi viser omsorg 
for og tjener andre, når vi overvinner egoisme med 
kjærlighet, når vi setter andres ve og vel over vårt eget, 
når vi bærer hverandres byrder og sørger med dem som 
sørger, når vi trøster dem som trenger trøst og står som 
Guds vitner til alle tider og i alle ting, og på alle steder 
(se Mosiah 18:8–9), hedrer vi ham, trekker på hans 
kraft og blir ham mer og mer lik ved at vi blir ‘klarere 
og klarere’, hvis vi holder ut, ‘inntil som ved høylys dag’ 
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(L&p 50:24)” (i Conference Report, okt. 1999, 33; eller 
Liahona, jan. 2000, 29).

Punkter å grunne på
•	 Hvordan	forberedte	Ammon	Lamonis	hjerte	til	å	

motta evangeliet? Hva kan du gjøre for å forberede 
en annens hjerte til å motta evangeliets sannheter?

•	 Hva	lærer	vi	av	Aarons	og	hans	brødres	eksempel	
da de møtte avvisning “og alle slags plager”? (Alma 
20:29).

Forslag til oppgaver
•	 Da	Ammon	og	hans	brødre	nærmet	seg	Nephis	land,	

befalte Herren dem (1) å forkynne hans ord, (2) å 

være tålmodige i lidelser og (3) å være gode eksem-
pler, idet han lovet dem at han ville velsigne dem 
med fremgang (se Alma 17:11). Skriv disse tre over-
skriftene på et ark. Så, mens du studerer Alma 17–22, 
skriver du eksempler under hver overskrift som viser 
deres lydighet mot Herrens instruksjoner. Skriv også 
hvordan hvert eksempel du fører opp, bidro til å 
bringe lamanittene til kunnskap om sannheten.

•	 Lag	en	liste	over	prinsipper	i	forbindelse	med	misjo-
nærarbeid (se Alma 17–22). Ta bønnen til hjelp, og 
finn konkrete anvendelsesområder for disse prinsip-
pene i ditt eget liv.
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Alma 23–29

Kapittel 28

Innledning
Anti-nephi-lehittene viste tydelig hvilken mektig for-
andring som kan finne sted hos personer som tar imot 
evangeliet og inngår pakter om å følge Jesus Kristus. De 
var et eksempel på en dyp og fullstendig omvendelse 
som kommer av oppriktig anstrengelse for å følge 
Frelseren på alle områder av livet. Sammen med de 
omvendte lamanittene viste Mosiahs sønner også den 
åndelige styrke som følger et kontinuerlig ønske om å 
omvende seg, holde pakter og tjene Herren gjennom 
misjonærarbeid og en rettferdig livsførsel. Mens du 
studerer Alma 23–29, skulle du se etter konkrete 
handlinger og holdninger som vil hjelpe deg å gjøre 
din personlige omvendelse enda dypere og sterkere. Se 
også på de mange beskrivelsene av fryd og glede over å 
være opptatt med å dele evangeliet med andre.

Kommentarer
Alma 23:1–5. “Så Guds ord ikke skulle møte 
noen hindring”
•	 Lamanittenes	konge	opphevet	restriksjoner	som	
hadde hindret evangeliet i å bli forkynt blant hans folk, 
og misjonærene forkynte over hele landet. President 
Thomas S. Monson fortalte om en lignende hendelse da 
han beskrev omstendighetene rundt den avgjørelse som 
ble tatt av den østtyske regjering om å la misjonærene 
forkynne i landet etter mange år med begrensninger på 
Kirkens aktivitet:

“Vårt endelige mål var å søke tillatelse til å åpne døren 
for misjonærarbeid. Eldste Russell M. Nelson, eldste 
Hans B. Ringger og jeg, sammen med våre lokale ledere 
i Den tyske demokratiske republikk, med president 
Henry Burkhardt, president Frank Apel og president 
Manfred Schutze i spissen, hadde først et møte med 
religionsminister Kurt Löffler, mens han var vert for en 
deilig lunsj som ble holdt for oss. Han sa følgende til 
gruppen vår: ‘Vi ønsker å hjelpe dere. Vi har lagt merke 
til dere og deres folk i 20 år. Vi vet at dere er det dere 
hevder å være: ærlige menn og kvinner.’

Regjeringsmedlemmer og deres hustruer var tilstede ved 
innvielsen av et stavssenter i Dresden og et møtehus i 
Zwickau. Mens de hellige sang ‘Gud vær med deg til 
vi ses igjen’ – ‘Auf Wiedersehen, Auf Wiedersehen’ – 
mintes vi Ham, Fredsfyrsten, som døde på korset på 

Golgata. Jeg tenkte på vår Herre og Frelser, mens han 
gikk på smertens vei, tårenes sti, ja, rettferdighetens 
vei. Hans gjennomtrengende erklæring kom for meg: 
‘Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som 
verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, 
frykt ikke!’ ( Johannes 14:27).

Så var det tilbake til Berlin og de avgjørende møter med 
landets overhode, formann Erich Honecker.

… Vi ble kjørt til kontorene til myndighetenes øverste 
representanter.

Innenfor den meget vakre inngangen til bygningen ble 
vi hilst velkommen av formann Honecker. Vi overrakte 
ham statuetten Det første skritt, som forestiller en mor 
som hjelper sitt barn å ta sitt første skritt mot sin far. 
Han ble meget glad for gaven. Så førte han oss inn i sitt 
private rådsrom. Der ble vi plassert rundt et stort, rundt 
bord. Rundt bordet satt også formann Honecker og 
hans regjeringsrepresentanter.

Formann Honecker begynte: ‘Vi vet at deres kirkes 
medlemmer tror på arbeid. Det har dere bevist. Vi vet 
at dere tror på familien. Det har dere vist. Vi vet at dere 
er gode borgere i et hvilket som helst land som dere 
regner som deres hjem. Det har vi sett. Ordet er deres. 
Gjør deres ønsker kjent.’

Jeg begynte: ‘Formann Honecker, ved innvielsen av og 
det åpne hus for templet i Freiburg, sto 89 890 av Deres 
landsmenn i kø i opptil fire timer, av og til i regnvær, 
for å få se et Gud hus. Ved innvielsen av stavssentret i 
Leipzig var 12 000 mennesker tilstede ved åpent hus. 
I Dresden var det 29 000 besøkende, i Zwickau 5300. 
Og hver uke i året besøker 1500 til 1800 mennesker 
tempelområdet i Freiburg. De ønsker å vite hva vi tror 
på. Vi vil gjerne fortelle dem at vi tror at vi skal hedre, 
følge og oppholde landets lov. Vi vil gjerne forklare vårt 
ønske om å oppnå sterke familieenheter. Dette er bare 
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to av våre trossetninger. Vi kan ikke besvare spørsmål, 
og vi kan ikke formidle våre følelser, for vi har ingen 
misjonærrepresentanter her, slik vi har i andre land. De 
unge menn og kvinner som vi gjerne vil skal komme til 
Deres land som misjonærrepresentanter, vil elske Deres 
land og Deres folk. Helt konkret vil de øve en innflytelse 
på Deres folk som vil være foredlende. Dernest vil vi 
gjerne se at unge menn og kvinner fra Deres land som 
er medlemmer av vår kirke, virker som misjonærrepre-
sentanter i mange land, som f.eks. i Amerika, Canada og 
mange andre land. De vil komme tilbake bedre beredt til 
å påta seg ansvarsfulle stillinger i Deres land.’

Deretter talte formann Honecker kanskje en halvtime. 
Han beskrev sine mål og synspunkter og gikk i detalj 
om de fremskritt som var oppnådd i hans land. Til 
slutt smilte han og henvendte seg til meg og gruppen 
og sa: ‘Vi kjenner dere. Vi stoler på dere. Vi har hatt 
erfaringer med dere. Deres anmodning om misjonærer 
er godkjent.’

Min ånd formelig svevde ut av rommet. Møtet ble 
avsluttet. Da vi gikk ut av de vakre regjeringskontorene, 
snudde eldste Russell Nelson seg til meg og sa: ‘Legg 
merke til hvordan solskinnet trenger seg inn i denne 
salen. Det er nesten som om vår himmelske Fader sier: 
“Jeg er tilfreds.”’

Nattens sorte mørke hadde tatt slutt. Dagens klare lys 
hadde opprunnet. Jesu Kristi evangelium ville nå bli 
bragt ut til millioner av mennesker i dette landet. Deres 
spørsmål om Kirken vil bli besvart, og Guds rike vil gå 
fremover.

Mens jeg reflekterer over disse begivenhetene, går mine 
tanker til Mesterens ord: ‘Ved intet krenker menneskene 
Gud mer, og mot ingen er hans vrede mer opptent enn 
mot dem som ikke anerkjenner hans hånd i alle ting’ 
(L&p 59:21). Jeg erkjenner Guds hånd i de mirakuløse 
begivenheter i forbindelse med Kirken i Den tyske 
demokratiske republikk” (i Conference Report, april 
1989, 68–69; eller Lys over Norge, juli 1989, 52–53).

Alma 23:6. De ble omvendt til Herren og falt 
aldri fra
•	 Det	er	bemerkelsesverdig	at	ingen	av	anti-nephi-	
lehittene noensinne forlot Kirken eller ble mindre 

aktive (se Alma 27:27). President Gordon B. Hinckley 
(1910–2008) har gang på gang understreket viktigheten 
av å holde på nye konvertitter. Han sa at det ikke er 
noe poeng i å drive misjonærarbeid med mindre de 
omvendte holder seg aktive:

“Når vi øker misjonærarbeidet over hele verden, må vi 
ha en lignende økning i arbeidet med å få alle konver-
titter til å føle seg hjemme i sin menighet eller gren. Det 
vil komme mange nok medlemmer inn i Kirken i år til å 
utgjøre over 100 nye middels store staver. Men dess-
verre er det slik at når det blir så stor økning i antall 
konvertitter, forsømmer vi noen av disse nye medlem-
mene. Jeg håper at det vil komme en sterk innsats over 
hele Kirken, over hele verden, for å holde på alle kon-
vertitter som kommer inn i Kirken.

Dette er en alvorlig sak. Det er ingen vits i å utføre 
misjonærarbeid hvis vi ikke tar vare på frukten av dette 
arbeidet. Disse to ting må gå hånd i hånd” (i Conference 
Report, okt. 1997, 69–70; eller Lys over Norge, jan. 
1998, 50).
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Alma 23:17. Hva betyr navnet anti-nephi-lehi ?
•	 Navnet	anti-nephi-lehi kan si noe om sammen-
slutningen av Nephis etterkommere og de som fulgte 
ham, med Lehis andre etterkommere: “Navnet ‘Anti’ i 
‘Anti-Nephi-Lehi’ kan komme av det egyptiske nty ‘han 
av, den av.’ Med andre ord, istedenfor betydningen 
‘mot’, har det betydningen ‘den av Nephi og Lehi’” 
(Stephen D. Ricks: “Anti-Nephi-Lehi”, i Dennis L. Largey, 
red., Book of Mormon Reference Companion [2003], 67).

Alma 24:10. Skyld borttatt gjennom forsoningen
•	 President	Boyd K.	Packer,	president	for	De	tolv	
apostlers quorum, vitnet om at vi kan anvende Jesu 
Kristi forsoning til å fjerne vår skyldfølelse:

“Av en eller annen grunn 
tror vi at Kristi forsoning 
bare kommer til anvendelse 
ved slutten av jordelivet til 
forløsning fra fallet, fra 
åndelig død. Den er langt 
mer enn som så. Den er en 
alltid eksisterende kraft som 
kan trekkes på i dagliglivet. 

Når vi pines og opprøres eller plages av skyld eller er 
tynget av sorg, kan Han helbrede oss. Selv om vi ikke 
fullt ut forstår hvordan Kristi forsoning ble utført, kan vi 
erfare ‘Guds fred, som overgår all forstand’ [Filipperne 
4:7] …

Vi begår alle feil. Noen ganger skader vi oss selv og 
påfører andre alvorlig skade på måter vi ikke selv kan 
rette opp igjen. Vi knuser noe vi ikke kan reparere 
alene. Det er da naturlig for oss å føle skyld og ydmy-
kelse og lidelse som vi selv ikke kan kurere. Det er da 
forsoningens helbredende kraft kommer til hjelp.

Herren sa: ‘For se, jeg, Gud, har lidd dette for alle for 
at de ikke skulle lide, hvis de ville omvende seg’ [L&p 
19:16] …

Forsoningen har praktisk, personlig og daglig verdi, 
anvend den i ditt liv. Den kan aktiveres med en så enkel 
begynnelse som en bønn. Du vil ikke deretter være 
fri for vanskeligheter og feiltrinn, men du kan fjerne 
skyldfølelsen ved omvendelse og få fred” (i Conference 
Report, april 2001, 28–29; eller Liahona, juli 2001, 25).

Alma 24:11. “Alt vi kunne gjøre” for å  
omvende oss
•	 Anti-nephi-lehittene	gjorde	“alt	[de]	kunne	gjøre”	for	
å omvende seg (Alma 24:11). I 2 Nephi 25:23 forklarte 
Nephi: “Det er ved nåde vi blir frelst etter at vi har gjort 
alt vi kan.” Anti-nephi-lehittenes konge lærer oss at en 
del av alt vi kan gjøre, er “å omvende oss fra alle våre 
synder”.

Alma 24:17–19. Vi må begrave våre våpen dypt
•	 Ved	å	grave	sine	våpen	dypt	ned	i	jorden	lovet	anti-
nephi-lehittene Herren at de aldri ville bruke dem igjen. 
Skriftene forteller at de var “standhaftige og ville heller 
lide døden enn å begå synd” (Alma 24:19). Deres hand-
linger viser at de fullstendig har oppgitt sine synder 
etter oppriktig omvendelse.

President Spencer W. Kimball (1895–1985) sa at det å 
oppgi våre synder ofte fordrer en endring i vår livsstil: 
“Når man skal avstå fra 
synd, kan man ikke bare 
ønske seg bedre tilstander, 
man må fremkalle dem. 
Man må etter hvert 
begynne å hate de tilsølte 
klær og avsky synden. Man 
må være sikker – ikke bare 
på at man har sluttet å 
synde, men at man også 
har forandret den situasjon som synden er omgitt av. 
Man skal unngå de steder, de forhold og de omstendig-
heter hvor synden fant sted, for alt dette kan meget 
raskt fremkalle den på ny. Man må holde seg borte fra 
de mennesker som synden ble begått med. Man behø-
ver ikke å hate vedkommende som var innblandet, men 
man må unngå dem og alt som har tilknytning til syn-
den … Man må eliminere alt som bringer gamle minner 
tilbake” (Tilgivelsens mirakel [1969], 158).

Alma 24:22–27. De rettferdiges eksempel førte til 
at mange ble omvendt
•	 Eldste	L. Tom	Perry	i	De	tolv	apostlers	quorum	sa	at	
vår standhaftighet i å holde våre pakter kan føre til at 
andre blir omvendt:

“Anti-nephi-lehittenes konge befalte sitt folk å grave 
sine våpen dypt ned i jorden for at de ikke skulle bli 
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fristet til å bruke dem når deres lamanittiske brødre 
kom for å krige mot dem. Folket fulgte sin konges 
instruksjoner, idet de så på sine handlinger som ‘et 
vitnesbyrd for Gud og også for mennesker om at de 
aldri mer ville bruke våpen for å utgyte menneskers 
blod’ (Alma 24:18). Da lamanittene gikk til angrep, 
‘gikk [anti-nephi-lehittene] ut for å møte dem og la 
seg ned på jorden’ foran sine angripere (Alma 24:21). 
Lamanittene drepte 1005 anti-nephi-lehitter før nedslak-
tingen stoppet. Hvorfor stoppet nedslaktingen, og hva 
ble konsekvensene av den? Vi finner svarene på disse 
spørsmålene i Almas beretning: …

‘Da lamanittene så dette, sluttet de å drepe dem, og det 
var mange hvis hjerter ble beveget …  for de angret det 
de hadde gjort …

… Flere enn de som var blitt drept sluttet seg til Guds 
folk den dagen, og de som var blitt drept, var rettferdige 
mennesker, derfor har vi ingen grunn til å tvile på at de 
ble frelst.’ (Alma 24:24–26) …

Selv om budskapet i beretningen ikke er å insistere på 
universell pasifisme, lærer vi at vi, ved å ikke gjengjelde 
andres aggresjon, kan øve stor innflytelse på dem. Vi 
kan bokstavelig talt forandre deres hjerte når vi følger 
Kristi eksempel og vender det annet kinn til. Vårt 
eksempel som Kristi fredelige etterfølgere motiverer 
andre til å følge ham” (Living with Enthusiasm [1996], 
127–28).

Alma 24:30. Vi forlater den nøytrale grunn
•	 De	som	faller	fra	Kirken	etter	å	ha	vært	medlem,	er	
ofte “i en verre tilstand enn om de aldri hadde kjent til 
disse ting” (Alma 24:30). Profeten Joseph Smith forklarte 
denne påstanden i en samtale med et annet medlem. 
En bror Isaac Behunin sa en gang til profeten Joseph 
Smith: “ ‘Om jeg skulle forlate denne Kirken ville jeg 
ikke ha gjort som de mennene har gjort. Jeg ville dra til 
et eller annet avsidesliggende sted hvor mormonismen 
var fullstendig ukjent, slå meg ned der, og ingen ville 
noensinne få vite at jeg visste noe om den.’

Den store seeren svarte umiddelbart: ’Bror Behunin, 
du vet ikke hva du ville ha gjort. Utvilsomt tenkte disse 
mennene en gang slik du gjør. Før du sluttet deg til 
denne kirken, sto du på nøytral grunn. Da evangeliet 
ble forkynt, ble det gode og det onde klarlagt for deg. 

Du kunne velge det ene eller det andre. Det var to 
herrer i opposisjon til hverandre som inviterte deg til å 
tjene dem. Da du sluttet deg til denne Kirken, sa du deg 
villig til å tjene Gud. Da du gjorde det, forlot du den 
nøytrale grunn, og du kan aldri gå tilbake til den. Skulle 
du forsake Mesteren du sa deg villig til å tjene, ville det 
være Satans fortjeneste, og du ville følge hans befal-
inger og bli hans tjener’” (Læresetninger fra Kirkens 
presidenter – Joseph Smith [2007], 319).

Alma 25:1–12. Profetien oppfylles
•	 Alma	25:1–12	forteller	om	oppfyllelsen	av	Abinadis	
profeti om kong Noahs ugudelige prester (se Mosiah 
17:15–20). Legg merke til hvordan Mormon dokumen-
terte oppfyllelsen av Abinadis profetier for leseren. 
Overvei resultatene for dem som forkaster profetene, 
som Abinadi, og påstår at profeten har syndet. Nyere 
åpenbaring inneholder også en advarsel til dem som 
“løfter hælen mot mine salvede” (se L&p 121:16–22).

Alma 25:17. Herren “bekreftet sitt ord for dem til 
minste detalj”
•	 En	av	de	store	lærdommene	vi	finner	i	denne	delen	
av Almas bok, er at Gud alltid holder sine løfter. Herren 
fortalte kong Mosiah at mange ville tro på hans sønners 
forkynnelse og at han ville fri dem “ut av lamanittenes 
hender” (Mosiah 28:7). Oppfyllelsen av disse løftene 
er omtalt i Alma 17:4, 35–39; 19:22–23; 26:1–4. Dette er 
bare én av mange illustrasjoner i Skriftene som under-
bygger den doktrinære sannhet at Gud er forpliktet når 
vi gjør det han sier (se L&p 82:10   ).

Alma 26:5–7. Kornbånd
•	 Kornbånd er en bunt kornstrå med aks som er bun-
det sammen. Når Ammon snakker om kornbånd i Alma 
26:5, omtaler han konvertitter som bringes inn i Kirken 
av trofaste misjonærer som støter frem med sin sigd.

Alma 26:11–14
Hvilke tegn finner du på at Ammons glede 

skyldtes Frelserens kraft og barmhjer-
tighet, ikke at han skrøt av seg selv?
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Alma 26:15–16. “Hvem kan juble for mye i 
Herren?”
•	 Akkurat	som	Ammon	følte	trang	til	å	juble	i	Herren	
og synge lovsanger til ham, skulle vi også gjøre det. Da 
søster Sheri L. Dew var rådgiver i Hjelpeforeningens 
generalpresidentskap, sa hun følgende om den rolle 
Jesus Kristus spiller i vårt daglige liv:

“Er det mulig å være lykkelig når livet er vanskelig? 
Å føle fred til tross for usikkerhet og håp til tross for 
kynisme? Er det mulig å forandre seg, å legge av seg 
gamle vaner og bli ny igjen? Er det mulig å leve rettskaf-
fent og rent i en verden som ikke lenger verdsetter de 
dyder som kjennetegner Kristi disipler?

Ja. Svaret er ja på grunn av Jesus Kristus, for hans 
forsoning sikrer at vi ikke må bære jordelivets byrder 
alene …

I likhet med dere har jeg opp gjennom årene opplevd 
belastninger og skuffelser som ville ha knust meg om 
jeg ikke hadde kunnet benytte en kilde til visdom og 
styrke som er langt større enn min egen. Han har aldri 
glemt eller avvist meg, og jeg har fått vite selv at Jesus 
er Kristus, og at dette er hans kirke. Jeg erklærer med 
Ammon: ‘[For] hvem kan juble for mye i Herren? Ja, 
hvem kan si for mye om hans store kraft og om hans 
barmhjertighet … ? Se … jeg kan på ingen måte gi 
uttrykk for hva jeg føler’ (Alma 26:16). Jeg vitner om at 
i denne skumringstime av tidenes fyldes evangelieutde-
ling da Lucifer jobber overtid for å sette vår hjemreise 
i fare og adskille oss fra Frelserens forsonende kraft, 
er det eneste svaret for oss alle Jesus Kristus” (i Con-
ference Report, april 1999, 85–86; eller Liahona, juli 
1999, 77).

Alma 26:27. Med utholdenhet vil vi lykkes
•	 Den	fremgang	Mosiahs	sønner	opplevde	blant	
lamanittene, overgikk deres forventninger (se Alma 
26:30–31). Da de skulle ta fatt på sin misjon, lovet Her-
ren: “Jeg vil gjøre dere til et redskap i mine hender til 
mange sjelers frelse” (Alma 17:11). Med dette løftet “tok 
[de] mot til seg og dro ut til lamanittene for å forkynne 
Guds ord til dem” (Alma 17:12). Fremgangen kom imid-
lertid ikke automatisk, selv om Herren hadde lovet det. 
I løpet av sin 14 år lange misjon opplevde de “alle slags 
lidelser” (Alma 26:30). Opptegnelsen forteller videre at 

de ble “nedstemte og … var nær ved å vende tilbake” 
(Alma 26:27). Men fordi de stolte på Herrens løfter, 
fortsatte de sitt arbeid. Slik han alltid gjør, holdt Herren 
sine løfter og belønnet deres utholdenhet.

Alma 26:27–30. Realitetene forbundet med 
misjonærtjeneste
•	 Eldste	F. Burton	Howard	i	De	sytti	fortalte	hvordan	
hans lesning av Alma 26 som ung misjonær hadde 
påvirket hans vitnesbyrd om Mormons boks sannhet:

“Jeg leste om igjen Alma kapittel 26 og beretningen om 
Ammons misjon. Jeg leste høyt, slik jeg noen ganger 
gjør, og prøvde å sette meg i de omtalte personenes 
sted, idet jeg forestilte meg at jeg uttalte eller hørte 
ordene, at jeg var der. Nok en gang gikk jeg gjennom 
rapporten, og med en klarhet som ikke kan beskrives 
og som vil være vanskelig å forstå for en som ikke har 
opplevd det, talte Ånden til min sjel og sa: La du merke 
til det? At alt som hendte med Ammon, hendte med deg?

Følelsen var fullstendig uventet. Dens omfang var 
forbløffende. Det var en tanke som aldri hadde slått 
meg før. Raskt leste jeg beretningen igjen. Ja, det hadde 
hendt at jeg hadde vært deprimert og hadde vurdert å 
dra hjem. Jeg hadde også reist til et fremmed land for å 
forkynne evangeliet for lamanittene. Jeg hadde gått ut 
blant dem, gjennomgått lidelser, sovet på gulvet, utholdt 
kulde og gått uten mat. Jeg hadde også gått fra hus til 
hus og banket på dører i flere måneder i strekk uten å 
bli invitert inn, helt avhengig av Guds barmhjertighet.

Andre ganger hadde vi kommet inn i husene og snak-
ket med menneskene. Vi hadde undervist dem i deres 
gater og på deres høyder. Vi hadde til og med forkynt i 
andre kirker. Jeg husket den gangen jeg ble spyttet på. 
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Jeg husket den gangen da jeg som ung distriktsleder 
hadde fått i oppdrag av misjonspresidenten å åpne en 
ny by, og sammen med tre andre eldster kom inn på 
hovedtorget i en by som aldri hadde hatt misjonærer 
tidligere. Vi gikk til parken og sang en salme, og en 
folkemengde samlet seg.

Så var det mitt ansvar, som distriktsleder, å forkynne. 
Jeg sto på en steinbenk og talte til menneskene. Jeg for-
talte om evangeliets gjengivelse, om den unge Joseph 
som gikk inn i lunden og fikk se Faderen og Sønnen. 
Jeg husket godt en gruppe tenåringsgutter som kastet 
steiner på oss i skumringen. Jeg mintes min bekymring 
for at jeg skulle bli truffet eller skadet av dem som ikke 
ønsket å høre budskapet.

Jeg husket da jeg satt i fengsel, mens min juridiske rett 
til å være misjonær i et bestemt land ble vurdert av 
politimyndighetene. Jeg satt ikke lenge nok i fengsel til 
å sammenligne meg med Ammon, men jeg husker ennå 
den følelsen jeg hadde da døren ble lukket og jeg var 
langt hjemmefra, alene, og var helt avhengig av Herrens 
barmhjertighet for å bli utfridd. Jeg husket at jeg utholdt 
disse tingene i håp om at ‘vi kanskje kunne være et 
middel til å frelse en eller annen sjel’ (Alma 26:30).

Den dagen jeg leste dette, vitnet Ånden igjen for meg, 
og ordene står like klart for meg den dag i dag: Bare en 
misjonær kunne ha skrevet denne beretningen. Joseph 
Smith kunne aldri ha visst hvordan det var å være 
misjonær blant lamanittene, for ingen han kjente hadde 
noensinne gjort noe lignende ” (“Ammon: Reflections 
on Faith and Testimony”, i Heroes from the Book of 
Mormon [1995], 124–25).

Alma 27:21–24. Vi skulle tilgi våre fiender
•	 Alma	hadde	tidligere	oppfordret	Zarahemlas	innbyg-
gere til å forandre sitt hjerte (se Alma 5:6, 12–14, 26). 
Han erklærte også at Herren “innbyr alle mennesker” 
(Alma 5:33). Dette minner om en lignende innbydelse 
fra Herren gjennom Nephi, at Gud “viser ingen bort 
som kommer til ham, hverken sort eller hvit, trell eller 
fri, mann eller kvinne … Alle er like for Gud” (2 Nephi 
26:33). Zarahemlas innbyggere tok til seg Almas 
budskap, og da det ble nødvendig å tilgi deres fiender, 
tilbød de Ammons folk land og beskyttelse.

President Howard W. Hunter (1907–95) formante oss 
alle til å tilgi våre fiender på lignende vis:

“Tenk for eksempel på den instruksjon Kristus ga sine 
disipler. Han sa: ‘Elsk deres fiender, velsign dem som 
forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og 
be for dem som forfølger dere’ (Matteus 5:44).

Tenk dere hva denne formaningen alene kunne utrette 
i ditt og mitt nabolag, i det samfunn hvor du og dine 
barn lever, i de nasjoner som til sammen utgjør vår store 
globale familie. Jeg vet at denne lære reiser en betydelig 
utfordring, men det er da en mer behagelig utfordring 
enn de fryktelige oppgaver som påføres oss av all krig og 
fattigdom og smerte som verden stadig stilles overfor …

Vi har alle betydelig mulighet til å praktisere kristen-
dom, og vi skulle prøve det ved enhver anledning. Vi 
kan alle for eksempel bli litt flinkere til å tilgi” (i Confe-
rence Report, okt. 1992, 22–23; eller Lys over Norge, jan. 
1993, 16).

Alma 28:1–12. Håp følger de rettferdiges død
•	 Eldste	Robert D.	Hales	i	De	tolv	apostlers	quorum	
fortalte følgende om noe han opplevde da en rettferdig 
prestedømsleder døde av en alvorlig sykdom:

“Min venn godtok ordene  
‘din vilje skje’ da han selv 
måtte gjennomgå smerter 
og prøvelser. Som et trofast 
medlem av Kirken sto han 
nå overfor noen alvorlige 
overveielser. Spesielt gri-
pende var hans spørsmål: 
‘Har jeg gjort alt jeg trenger 
å gjøre for trofast å holde 
ut til enden?’ ‘Hvordan vil 
døden bli?’ ‘Vil min familie være beredt til å stå trofast 
og greie seg selv når jeg er borte?’

Vi fikk anledning til å samtale om alle tre spørsmålene. 
De besvares klart i vår Frelsers læresetninger til oss. Vi 
snakket om at han hadde vært trofast, gjort det Gud 
krevet av ham, vært ærlig i sin omgang med sine med-
mennesker og alle andre og tatt vare på og elsket sin 
familie. Er det ikke det som menes med å holde ut til 
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enden? Vi snakket om det som skjer umiddelbart etter 
døden, om det Gud har lært oss om åndeverdenen. Det 
er et paradisets og lykkens sted for dem som har levd 
rettskaffent. Det er ikke noe å frykte.

Etter vår samtale sammenkalte han sin hustru og nære 
familie – barn og barnebarn – for å undervise dem på 
nytt i forsoningens læresetning om at alle skal oppstå. 
Alle forsto at selv om det vil bli sorg ved den midlertidige 
adskillelsen, er det ingen sorg for dem som dør i Herren, 
akkurat som Herren har sagt (se Johannes’ åpenbaring 
14:13; L&p 42:46). Den velsignelsen han fikk, lovet ham 
at han skulle føle godt og han skulle bli forsikret om at 
alt ville bli bra, at han ikke skulle ha smerter, og at han 
ville få ytterligere tid til å forberede sin familie på sin 
bortgang – og også at han skulle få vite tidspunktet for 
sin bortgang. Familien fortalte meg at kvelden før han 
gikk bort, sa han at han ville gå bort dagen etter. Han 
avgikk fredfullt ved døden neste ettermiddag med hele 
sin familie ved sin side. Dette er den lindring og fred som 
kommer til oss når vi forstår evangeliets plan og vet at 
familier er evige.

La meg sammenligne denne erfaringen med en opple-
velse jeg hadde da jeg var en ung mann tidlig i 20-årene. 
Mens jeg tjenestegjorde i Luftforsvaret, styrtet en av 
flygerne i min skvadron under et treningstokt og mistet 
livet. Jeg fikk i oppdrag å ledsage min falne kamerat 
på hans siste reise hjem for å bli begravet i Brooklyn. 
Jeg hadde den ære å stå ved hans families side under 
likskuet og begravelsen, og representerte vår regjering 
ved å overrekke flagget til hans sørgende enke ved gra-
ven. Begravelsesseremonien var mørk og trykkende. Intet 
ble sagt om hans gode egenskaper eller det han hadde 
utrettet. Navnet hans ble aldri nevnt. Da seremonien var 
over, vendte hans enke seg mot meg og spurte: ‘Bob, hva 
er det egentlig som kommer til å skje med Don?’

Da kunne jeg fortelle henne den herlige læren om 
oppstandelsen og det faktum at hvis de ble døpt og 
beseglet i templet for tid og all evighet, kunne de få være 
sammen for alltid. Presten som sto ved hennes side, sa: 
‘Det er den vakreste lære jeg noen gang har hørt’” (i 
Conference Report, okt. 1996, 88–89; eller Lys over Norge, 
jan. 1997, 61).

Alma 29:4–5. Gud gir menneskene ifølge deres 
ønsker
•	 Eldste	Neal A.	Maxwell	(1926–2004)	i	De	tolv	apostlers	
quorum forklarte at våre ønsker påvirker vår person-
lige utvikling og blir til sist avgjørende for våre evige 
velsignelser:

“Ønsker blir … bestemmende faktorer, selv i de tilfeller 
hvor vi naivt nok egentlig ikke ønsker følgene av våre 
ønsker …

Følgelig er det hva vi bevisst ønsker over tid som 
vil avgjøre hva vi til sist vil bli og hva vi vil motta i 
evigheten …

Rettferdige ønsker må stadig holdes ved like. President 
Brigham Young sa derfor: ‘De menn og kvinner som 
ønsker seg en plass i det celestiale rike, vil oppdage 
at de må kjempe hver dag’ (i Journal of Discourses, 
11:14). Sanne kristne soldater er derfor noe mer enn 
helgestridsmenn …

… Husk, brødre og søstre, at det er våre egne ønsker 
som avgjør hvilket omfang forskjellige fristelser skal ha 
og hvor attraktive de skal være. Vi stiller inn termostaten 
hva fristelser angår.

Derfor vil det å kultivere og videreutvikle våre ønsker 
klart kreve forståelse av evangeliets sannheter, selv om 
enda mer er involvert. President Brigham Young bekref-
tet dette da han sa: ‘Det er tydelig at mange som forstår 
sannheten, ikke lar seg rettlede av den. Uansett hvor 
sann og vakker sannheten er, må du derfor ta folkets 
følelser og forme dem så de er i harmoni med Guds lov’ 
(i Journal of Discourses, 7:55) …

… President Joseph F. Smith 
erklærte derfor følgende: 
‘Kultiveringen av våre 
ønsker er således av vidt-
rekkende betydning for vår 
lykke i livet’ (Læresetninger 
i evangeliet, 5. utg. 
[1939], 254). Slik kultivering 
kan føre til helliggjørelse, sa 
president Brigham Young, 

‘inntil hellige ønsker frembringer tilsvarende ytre 
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gjerninger’ (i Journal of Discourses, 6:170). Kun ved å 
kultivere og videreutvikle våre ønsker kan de bli våre 
allierte istedenfor våre fiender!” (i Conference Report, 
okt. 1996, 26–28; eller Lys over Norge, jan. 1996, 20).

Punkter å grunne på
•	 Hvordan	kan	anti-nephi-lehittenes	eksempel	hjelpe	

deg å gjøre din egen omvendelse enda dypere og 
sterkere?

•	 Akkurat	som	anti-nephi-lehittene	gravde	ned	sine	
våpen i en pakt med Gud (se Alma 24:17–18), hva 
gjør du regelmessig for å vise for Herren at du også 
har omvendt deg fullt ut?

•	 Hvordan	kan	Almas	misjonærarbeid	blant	nephit-
tene (se Alma 4–15) ha forberedt ham til å motta de 

omvendte lamanittene som hadde blitt undervist av 
Mosiahs sønner?

Forslag til oppgaver
•	 Akkurat	som	lamanittene	gravde	ned	sine	krigsvåpen	

for at de aldri mer skulle bruke dem, må vi kvitte 
oss med synder eller svakheter som hindrer oss i å 
komme til Gud. Utpek en synd eller svakhet i ditt 
eget liv som du ønsker å kvitte deg med. Legg en 
plan for hvordan du kan overvinne den, og iverksett 
planen.

•	 Les	Alma	26	og	28	for	å	finne	grunnene	som	Ammon	
og Alma oppga for sin glede. Skriv ned disse grun-
nene, og velg en eller flere som du ønsker å gjøre til 
en større del av ditt eget liv.
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Alma 30 –31

Kapittel 29

Innledning
Kapittel 30–31 i Alma handler om personer og oppfat-
ninger som er i strid med Jesus Kristus. President Ezra 
Taft Benson (1899–1994) sa:

“Mormons bok fører menneskene til Kristus på to 
vesentlige måter. For det første forteller den på en enkel 
måte om Kristus og hans evangelium …

For det annet avslører Mormons bok Kristi fiender. 
Den tilintetgjør falsk lære og avskaffer strid. (Se 2 Ne 
3:12.) Den styrker Kristi ydmyke disipler i kampen mot 
djevelens onde planer, metoder og dogmer i vår tid. De 
frafalne i Mormons bok har mye til felles med de fra-
falne i dag. I sin uendelige forutviten formet Gud Mor-
mons bok slik at vi skal kunne se det feilaktige og vite 
hvordan vi skal bekjempe falske pedagogiske, politiske, 
religiøse og filosofiske begreper i vår tid” (i Conference 
Report, april 1975, 94–95; eller Ensign, mai 1975, 64).

Ved å studere hvordan Korihor forsøkte å ødelegge 
nephittenes tro, vil du lettere kunne gjenkjenne de 
samme destruktive argumentene i vår egen tid. Ved å 
studere Almas svar til Korihor, vil du bli bedre forberedt 
til å forsvare deg selv og andre mot dem som ønsker å 
ødelegge deres tro.

Kommentarer
Alma 30. Korihorer i vår tid
•	 Eldste	Gerald N.	Lund,	som	tidligere	var	medlem	av	
De sytti, forklarte at det finnes mange motstykker til 
Korihor i vår tid:

“I dag er verden gjennomsyret av filosofier som minner 
om dem Korihor forkynte. Vi leser om dem i bøker, 
ser dem forfektet i filmer og på TV, og vi hører dem 
bli fremsatt i klasserom og noen ganger i vår tids 
kirkesamfunn …

… Vi ser klare beviser på Mormons inspirasjon, til å 
gi oss en fullstendig beretning om Korihor og hans 
læresetninger. Korihors læresetninger er gamle, men 
likevel er tankene like moderne som dagens hurtige 
trykkpresser og parabolantenner” (“Countering Kori-
hor’s Philosophy”, Ensign, juli 1992, 20).

Alma 30:6. Antikrister
•	 Ifølge	Veiledning	til	Skriftene	er	en	antikrist	“alt	og	
alle som forfalsker evangeliets sanne frelsesplan og som 
åpenlyst eller i det skjulte går imot Kristus. Den store 
antikrist er Lucifer, men han har mange medhjelpere, 
både ånder og dødelige mennesker” (“Antikrist” 8).

Eldste Bruce R. McConkie (1915–85) i De tolv apostlers 
quorum sa også: “En antikrist er en motstander av 
 Kristus. Han er en som motarbeider det sanne evan-
gelium, den sanne kirke og den sanne frelsesplan. 
(1 Johannes 2:19; 4:4–6.) Han er en som tilbyr men-
neskene frelse på andre betingelser enn dem som er 
fastsatt av Kristus. Sherem ( Jakobs bok 7:1–23), Nehor 
(Alma 1:2–16) og Korihor (Alma 30:6–60) var antikrister 
som spredte sine vrangforestillinger blant nephittene” 
(Mormon Doctrine, 2. utg. [1966], 39–40).

Alma 30:7 11. “Ingen lov mot et menneskes tro”
•	 Hvis	det	var	“ingen	lov	mot	et	menneskes	tro”,	vil	
kanskje noen spørre hvorfor Korihor ble arrestert. Kong 
Mosiah hadde utstedt en proklamasjon om at det var 
imot nephittenes lov at en “vantro skulle forfølge noen 
av dem som tilhørte Guds kirke” (Mosiah 27:2).

Korihor hadde helt klart rett til å tro hva han ville, men 
når han forsøkte å ødelegge Kirken, brøt han med kong 
Mosiahs proklamasjon. Det er interessant å merke seg at 
mens det var mange i Zarahemla som tok imot Korihor 
og hans læresetninger, ga Ammons folk, som meste-
parten av sitt liv hadde hatt mange av de samme tros-
oppfatningene som Korihor, “beskjed om at han skulle 
vises ut av landet” (Alma 30:21; se også vers 18–20). De 
forsto farene forbundet med Korihors læresetninger.

Alma 30:12–18
Hvordan stemmer Korihors  læresetninger 

overens med de argumenter som 
 brukes til å angripe vår tro i dag?
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Alma 30:12–18. Korihors metoder
•	 En religionsforsker forklarte hvor nær opptil Korihors 
filosofi mange av vår tids filosofier er : “Korihor fastholdt 
en strengt fornuftsmessig 
og vitenskapelig måte å 
angripe alle problemer på, 
alt annet var bare ‘følgen av 
et forvirret sinn’ (Alma 
30:13–16). Han gikk til felts 
mot tyranniet under gamle 
tradisjoner og primitiv over-
tro, som fikk folk til å tro 
ting som ikke er sanne (se 
Alma 30:16), og etterlyste 
en frigjøring fra ‘deres 
fedres enfoldige tradisjoner’ 
(Alma 30:31). Han etterlyste en ny moral samtidig som 
man skulle legge bort gamle hemninger (Alma 30:17–
18, 25). Han etterlyste økonomisk frigjøring fra prestenes 
utbytting (Alma 30:27), og krevde at alle skulle ha frihet 
til å ‘gjøre bruk av det som er deres eget’ (Alma 30:28). 
Han forkynte en streng uforfalsket naturalisme: ‘Når et 
menneske døde, så var det ikke noe mer’ (Alma 30:18), 
og dets naturlige følge, som var en streng materialisme: 
‘Det gikk hvert menneske i dette liv i forhold til dets 
vandel’ (Alma 30:17). Av dette fulgte en klar la-det-sku-
re-holdning: ‘Derfor utviklet hvert menneske seg i for-
hold til sine evner, og … hvert menneske seiret i forhold 
til sin styrke,’ og rett og galt ble kun målt etter naturens 
jernstyre med suksess og fiasko: ‘Og uansett hva et men-
neske gjorde, så var det ingen forbrytelse’ (Alma 30:17). 
Det var den sterkestes overlevelse anvendt på mennes-
kelig fremferd, og fjerningen av gamle moralske og følel-
sesmessige hemninger var gode nyheter for mange 
mennesker, og ‘fikk dem til å løfte sine hoder i ugudelig-
het, ja, villedet mange … til å bedrive hor’ (Alma 30:18). 
Sammen med sin frigjøringsholdning dyrket Korihor en 
korstogsiver og intoleranse overfor enhver motstand 
som har vært absolutt karakteristisk for hans tankeskole 
i nyere tid, som kaller all opposisjon ‘tåpelig’ (Alma 
30:13–14), ‘enfoldig’ (Alma 30:31) og indikasjon på et 
vanvittig og forvirret sinn (Alma 30:16). Og mens et fritt 
samfunn for Alma var et samfunn der alle kunne tenke 
og si hva de ville (Alma 30:7–12), var det eneste frie 
samfunn for Korihor et samfunn der alle tenkte nøyaktig 
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slik som han tenkte (Alma 30:24)” (Hugh W. Nibley: 
Since Cumorah, 2. utg. [1988], 379–80).

Alma 30:15–16. Korihors falske lære
•	 Korihors	lære	om	at	“dere	kan	ikke	vite	noe	som	
dere ikke ser”, er filosofien som sier at alle ideer og all 
kunnskap kommer av og kan prøves ved erfaring, og 
at vi bare kan vite det som vi opplever gjennom våre 
sanser: syn, luktesans, berøring, hørsel eller smak. Etter-
som åndelige opplevelser som omfatter åpenbaring fra 
Gud, sjelden kommer gjennom sansene syn, luktesans, 
berøring, hørsel eller smak, anser de som støtter seg til 
Korihors filosofi, dem som meningsløse.

President Boyd K. Packer, president for De tolv apost-
lers quorum, beskrev en opplevelse han hadde som 
illustrerer at åndelige ting som regel ikke omfatter våre 
vanlige fem sanser:

“Jeg vil fortelle dere om noe jeg opplevde før jeg ble 
generalautoritet som har hatt dyp innvirkning på meg. 
Jeg satt i et fly ved siden av en mann som hevdet å være 
ateist, og som så sterkt ga uttrykk for sin manglende tro 
på Gud at jeg bar mitt vitnesbyrd for ham. ‘Du tar feil,’ 
sa jeg. ‘Det finnes en Gud. Jeg vet at han lever.’

Han protesterte: ‘Du kan ikke vite. Ingen vet det! Du 
kan ikke vite det.’ Da jeg ikke ville gi meg, stilte atei-
sten, som var advokat, det som må kunne sies å være 
det avgjørende spørsmål om temaet vitnesbyrd. ‘Nåvel,’ 
sa han fnysende og litt nedlatende, ‘du sier at du vet. 
Fortell meg hvordan du vet det.’

Da jeg gjorde forsøk på å svare, var jeg, tross min høye 
akademiske utdannelse, hjelpeløs.

Noen ganger blir dere unge, dere unge misjonærer, 
forlegne når kynikeren eller skeptikeren ser på dere 
med forakt fordi dere ikke umiddelbart kan svare på 
alle spørsmål. I møte med den slags latterliggjøring, er 
det noen som vender seg bort i skam. (Husker dere 
jernstangen, den rommelige bygningen og spottingen? 
Se 1 Ne 8:28.)

Når jeg brukte ord som Ånd og vitne, svarte ateisten: 
‘Jeg aner ikke hva du snakker om.’ Ordene bønn, 
skjelne og tro ga like lite mening for ham. ‘Der ser du,’ 
sa han. ‘Du vet det egentlig ikke. Hvis du gjorde det, 
ville du kunne fortelle meg hvordan du vet det.’
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Jeg tenkte at jeg kanskje hadde vært litt uklok da jeg 
bar mitt vitnesbyrd for ham, og jeg visste ikke riktig 
hva jeg skulle gjøre videre. Men så kom erfaringen! Jeg 
fikk en innskytelse. Og jeg nevner her en uttalelse av 
profeten Joseph Smith: ‘Et menneske kan ha utbytte av 
å legge merke til den første tilskyndelse ved åpenbar-
ingens ånd. For eksempel når du føler at ren intelligens 
tilflyter deg, kan du få en plutselig innskytelse … og 
ved slik å lære Guds ånd og forstå den kan du vokse 
i åpenbaringens prinsipp inntil du blir fullkommen i 
Jesus Kristus.’ (Profeten Joseph Smiths læresetninger, 
red. Joseph Fielding Smith, Salt Lake City: Deseret Book 
Co., 1977], s. 110.)

En slik tilskyndelse kom til mitt sinn, og jeg sa til atei-
sten: ‘La meg spørre om du vet hvordan salt smaker.’

‘Naturligvis gjør jeg det,’ lød svaret.

‘Når smakte du sist salt?’

‘Jeg spiste nettopp middag på flyet.’

‘Du tror du vet hvordan salt smaker,’ sa jeg.

Han insisterte: ‘Jeg vet hvordan salt smaker, like sikkert 
som jeg vet noe som helst.’

‘Om jeg ga deg en kopp salt og en kopp sukker og 
lot deg smake på begge, kunne du kjenne forskjell på 
saltet og sukkeret?’

‘Nå begynner du å bli barnslig,’ var svaret hans. ’Selv-
følgelig ville jeg kjent forskjell. Jeg vet hvordan salt 
smaker. Det er noe jeg opplever hver dag – jeg vet det 
like godt som noe annet.’

‘Hvis vi da antar at jeg aldri har smakt salt,’ sa jeg, ‘for-
klar meg nøyaktig hvordan det smaker.’

Etter å ha tenkt seg om, sa han: ‘Tja, det er ikke søtt, og 
det er ikke surt.’

‘Du har fortalt meg hva det ikke smaker, ikke hva det 
smaker.’

Selv etter flere forsøk klarte han det ikke. Han kunne 
ikke bare med ord formidle hvordan noe så ordinært 
som salt smaker. Jeg bar mitt vitnesbyrd for ham enda 
en gang og sa: ‘Jeg vet at det finnes en Gud. Du latter-
liggjorde dette vitnesbyrdet og sa at hvis jeg visste det, 
ville jeg kunne fortelle deg eksakt hvordan jeg vet det. 
Min venn, åndelig sett har jeg smakt salt. Jeg er ikke mer 

i stand til å formidle med ord hvordan den kunnskapen 
har kommet, enn du kan fortelle meg hvordan salt sma-
ker. Men jeg forteller deg nok en gang at det finnes en 
Gud! Han lever! Og fordi om du ikke vet det, må du ikke 
prøve å fortelle meg at jeg ikke vet det, for det gjør jeg!’

Da vi skiltes, hørte jeg ham mumle: ‘Jeg trenger ikke 
religionen din å støtte meg til! Jeg trenger den ikke.’

Fra da av har jeg aldri vært forlegen eller skammet meg 
over at jeg ikke har kunnet forklare med ord alene alt 
jeg vet åndelig” (“The Candle of the Lord”, Ensign, jan. 
1983, 51–52).

Alma 30:17. Korihor forkynte at “uansett hva et 
menneske gjorde”, så var det ingen synd
•	 Uansett	hva	noen	mennesker	i	verden	tror,	lærer	
evangeliet oss at det ikke finnes noe slikt som relative 
verdinormer. Noen kulturer synes å tillate eller til og 
med oppmuntre til denne verdinøytrale tilnærmingen til 
livet, oppmuntre til underfundige former for uærlighet 
innen offentlig administrasjon, forretningslivet eller i vår 
personlige omgang med andre. Mormons bok lærer oss 
imidlertid at det finnes rett og galt, og gir oss nøkkelen 
til å se forskjellen (se Moroni 7:16–17   ).

•	 Korihors	filosofi	om	at	hver	enkelt	utvikler	seg	“i	
forhold til sine evner, og hvert menneske [seirer] i for-
hold til sin styrke”, utelukker behovet for Gud i vårt liv. 
Hans filosofi om at “uansett hva et menneske gjorde, så 
var det ingen forbrytelse”, ville ha dannet grunnlag for 
selvsentrerte og relative verdinormer.

•	 Eldste	Neal	A.	Maxwell	(1926-2004)	i	De	tolv	apost-
lers quorum avslørte egoismen i Korihors læresetninger:

“Noen egoister har den misoppfatning at det ikke er 
noen gudgitt lov, så derfor er det heller ingen synd (se 
2 Nephi 2:13). Den egenkjærlige oppretter derfor sine 
egne etiske, situasjonsbetingede normer. Når det derfor 
gjelder hvordan man skal styre seg selv, kan man seire 
ved sine evner og sin styrke, for det eksisterer egentlig 
ingen forbrytelse uansett (se Alma 30:17).

Det er derfor ikke overraskende at egenkjærlighet fører 
til fryktelige tabber i form av misoppfatning og adferd. 
Kain, som var fordervet av sin streben etter makt, sa 
f.eks. etter å ha slått Abel i hjel: ‘Jeg er fri’ (Moses 5:33; 
se også Moses 6:15).
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En av de verste konsekvenser av alvorlig egenkjærlighet 
er derfor et enormt tap av proporsjoner (se Matteus 
23:24; se også Joseph Smiths oversettelse, Matteus 
23:21, fotnote 24a). Nå for tiden er det f.eks. folk som 
avsiler forskjellig mygg, men sluker praksisen med abort 
ved nesten fullgått svangerskap. Det er derfor ikke 
overraskende at egenkjærlighet gjør en gryte velling til 
et herremåltid og får 30 sølvpenger til å fortone seg som 
en stor formue” (i Conference Report, april 1999, 29; 
eller Liahona, juli 1999, 26).

Alma 30:20–23. Kirkelige lederes læresetninger
•	 Høypresten	Giddonah	konfronterte	Korihor	og	spurte	
ham hvorfor han motsatte seg profetene og at det fantes 
en Jesus Kristus. Korihor svarte ikke på spørsmålet og 
gikk isteden til verbalt angrep på de troende og deres 
ledere. Han prøvde å få det til å virke tåpelig for enhver 
å følge sine kirkelige ledere. President Henry B. Eyring i 
Det første presidentskap argumenterte for det motsatte:

“Korihor hevdet, slik menn og kvinner feilaktig har hev-
det fra tidens begynnelse, at det å ta imot råd fra Guds 
tjenere er å gi avkall på sin gudgitte rett til uavhengighet. 
Men argumentet er feil, for det gir et feilaktig bilde av vir-
keligheten. Når vi forkaster de råd som kommer fra Gud, 
velger vi ikke å være uavhengige av ytre påvirkning. Vi 
velger en annen påvirkning. Vi forkaster beskyttelsen 
til en fullkomment kjærlig, allmektig, allvitende Fader i 
himmelen, hvis eneste hensikt er, og som hans elskede 
Sønns hensikt er, å gi oss evig liv, å gi oss alt han har og 
bringe oss hjem igjen i familier til hans kjærlige armer. 
Når vi forkaster hans råd, velger vi innflytelse fra en 
annen makt, hvis hensikt er å gjøre oss ulykkelige og 
hvis motiv er hat. Vi har moralsk handlefrihet som en 
gave fra Gud. Istedenfor retten til å velge å være fri for 
påvirkning, er det den uavhendelige rett til å underkaste 
oss hvilken som helst av disse krefter som vi velger.

En annen villfarelse er å tro at valget å godta eller ikke 
godta profetenes råd ikke er noe mer enn å avgjøre 
om vi vil ta imot gode råd og dra nytte av dem, eller bli 
stående der vi er. Men valget å ikke ta imot profeters råd 
forandrer selve grunnen vi står på. Den blir farligere. 
Tar vi ikke imot profetens råd, svekker det vår evne til å 
ta imot inspirerte råd i fremtiden. Det beste tidspunktet 
å bestemme seg for å hjelpe Noah å bygge arken, ville 
vært første gang han spurte. Hver gang han spurte etter 

det, ville hvert avslag svekke følsomheten for Ånden. 
Hver gang ville hans spørsmål derfor virke mer tåpelig, 
helt til regnet kom. Og da var det for sent” (i Conference 
Report, april 1997, 33; eller Lys over Norge, juli 1997, 24).

Alma 30:25. Antikrister benytter ofte 
halvsannheter
•	 En	metode	som	ofte	benyttes	av	dem	som	prøver	å	
ødelegge tro, er å bruke et såkalt “stråmannsargument”. 
Dette gjøres ved å skape et falskt bilde – en stråmann 
– av sannheten, og så angripe det falske bildet for å 
overbevise andre om at det sanne bildet er falskt. Et 
enkelt eksempel på dette er et barn som beskylder sine 
foreldre som ikke vil la ham leke før han har gjort opp-
gavene sine, for ikke å ønske at han skal ha det moro. 
Dette er et feilaktig resonnement, men det brukes ofte 
for å villede andre.

Noen ganger påstår andre at siste-dagers-hellige tror 
noe vi ikke tror. De påstår at den falske troen er falsk, 
og viser så at den er falsk. Det har ingenting med hva vi 
egentlig tror på, men det er et forsøk på å få det til å se 
ut som om vi tar feil. Korihor gjorde dette mot Giddonah: 
“Dette argumentet kalles en stråmann. Med andre ord, 
han tilskrev Giddonah noe som Giddonah ikke tror på 
– nemlig at barn arver skyld på grunn av Adams overtre-
delse. Korihor vet at han ikke kan kjempe mot sannheten 
på rettferdig vis og vinne, så han tilskriver Giddonah 
dårlig lære, en stråmann som han kan gi en real verbal 
omgang” ( Joseph Fielding McConkie og Robert L. Millet: 
Sustaining and Defending the Faith [1985], 90).
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Alma 30:29. Unngå krangling og ordstrid
•	 Profeten	Joseph	Smith	(1805–44)	sa	at	vi	skulle	unngå	
ordstrid: “Eldstene må være ytterst forsiktige med å uroe 
eller opprøre folkets følelser når det ikke er nødvendig. 
Husk at deres oppgave er å forkynne evangeliet i all 
ydmykhet og saktmodighet og formane syndere til å 
omvende seg og komme til Kristus. Unngå ordstrid og 
fåfengte konflikter med mennesker med et fordervet 
sinn, som ikke ønsker å kjenne sannheten. Husk at ‘dette 
er en advarsels dag, og ikke en dag for mange ord’.
Dersom de ikke tar imot deres vitnesbyrd på ett sted, dra 
videre til det neste, og husk å ikke prøve å fordele skyld 
eller komme med bitre uttalelser. Hvis dere gjør deres 
plikt, vil det være like vel med dere som om alle hadde 
tatt imot evangeliet” (History of the Church, 1:468).

Alma 30:37–44
Nevn minst tre fremgangsmåter Alma 
brukte for å imøtegå Korihors angrep 

på den sanne kirke. Hvordan kan vi bli 
like beredt til å forsvare sannheten?

Alma 30:39. Kraften i et personlig vitnesbyrd
•	 Eldste	Jeffrey R.	Holland	i	De	tolv	apostlers	quorum	
forklarte én måte å svare en antikrist på:

“Korihor gjorde narr av de ‘tåpelige … [og] enfoldige 
tradisjoner’ som han mente det var å tro at det skulle 
komme en Kristus.

Korihors argumenter høres veldig samtidige ut for 
dagens leser, men Alma brukte et tidløst og ubestridelig 
våpen som svar – kraften i et personlig vitnesbyrd. Alma, 
som var sint fordi Korihor og hans tilhengere i bunn og 
grunn motarbeidet lykke, spurte: ‘Hvorfor lærer du dette 
folk at det ikke skal komme noen Kristus, og tar bort 
deres glede?’ [Alma 30:22] ‘Jeg vet at det finnes en Gud’” 
(Christ and the New Covenant [1997], 121).

Alma 30:40. “Hvilke bevis har du for at det ikke 
finnes noen Gud?”
•	 Eldste	Gerald N.	Lund	forklarte	at	det	er	umulig	å	
bevise at det ikke finnes noen Gud:

“På spørsmål nekter Korihor kategorisk for at han tror 
det finnes en Gud. Alma spør så: ‘Hvilke bevis har du 
for at det ikke finnes noen Gud eller at Kristus ikke 
kommer? Jeg sier deg at du har ingen – ingen unntatt 
ditt eget ord.’ (Alma 30:40.)

Dette er inspirert skarpsindighet fra Almas side. Korihor 
er ikke konsekvent i sin egen tankegang. Hvis vi vir-
kelig ikke kan vite noe annet enn det vi har empiriske 
beviser for, kan vi ikke si at det ikke finnes en Gud med 
mindre vi kan bevise denne oppfatningen. Men Korihor 
har ingen beviser.

Korihor vil bare ta hensyn til beviser som kan innhentes 
via sansene. I et slikt system er det mye lettere å bevise 
at det finnes en Gud enn å bevise at det ikke finnes en 
Gud. For å bevise at det finnes en Gud trengs det bare 
én person som ser, hører eller på annen måte har en 
erfaring med Gud, og deretter kan ikke Guds eksistens 
motbevises. Her er imidlertid det som skal til for å 
bevise at det ikke finnes en Gud: Ettersom Gud ikke er 
begrenset til denne jorden, ville vi måtte lete gjennom 
hele universet etter ham. Vi antar at Gud er i stand til 
å forflytte seg, så det vil ikke være tilstrekkelig å starte 
ved punkt A i universet for så å lete seg gjennom til 
punkt Å. Hva om Gud, etter at vi forlater punkt A, drar 
dit og blir der under resten av søket?

Med andre ord, hvis Korihor skal kunne si at det ikke 
finnes en Gud, basert på nettopp de kriterier han selv 
har fastsatt, vil han måtte være i stand til å se hver 
eneste kubikkmeter av universet på samme tid. Dette 
skaper et paradoks: Hvis Korihor skal kunne bevise at 
det ikke finnes noen Gud, må han selv være en gud! 
Følgelig, når han erklærer at det ikke finnes noen Gud, 
handler han basert på ‘tro’, nøyaktig det samme som 
han latterliggjør de religiøse lederne for!” (“Countering 
Korihor’s Philosophy”, Ensign, juli 1992, 21).

Alma 30:41. “Jeg har alle ting til vitnesbyrd om at 
disse ting er sanne”
•	 President	Gordon B.	Hinckley	(1910–2008)	talte	om	
hvilken evne Guds skaperverk har til å styrke vitnes-
byrd, da han sa:

“Kan noen som har vandret under nattehimmelen, kan 
noen som har sett vårens første berøring av naturen, 
tvile på den guddommelige hånd i skapelsen? Når man 
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slik ser naturens skjønnhet, føler man trang til å utbryte 
som Salmisten: ‘Himlene forteller Guds ære, hvelvingen 
forkynner hans henders verk. Den ene dag lar sin tale 
strømme fram til den andre, og den ene natt forkynner 
den andre sin kunnskap.’ (Salmene19:1–2.)

Alt det vakre på vår jord bærer preg av Mesterskaperens 
hånd” (i Conference Report, april 1978, 90; eller Ensign, 
mai 1978, 59).

Alma 30:48. De som søker tegn
•	 Profeten	Joseph	Smith	sa:	“Hver	gang	dere	ser	et	
menneske som søker etter tegn, kan dere ta det for gitt 
at han er en ond og utro person” (History of the Church, 
3:385).

Senere sa profeten: “En gang jeg preket i Philadelphia, 
ba en kveker om et tegn. Jeg ba ham tie. Etter prekenen 
ba han igjen om et tegn. Jeg fortalte forsamlingen at 
mannen var utro, at en ond og utro slekt søker etter 
tegn og at Herren hadde sagt meg i en åpenbaring at 
enhver som krever tegn, er utro. ‘Det stemmer,’ ropte 
noen, ‘for jeg tok ham på fersk gjerning,’ noe mannen 
siden tilsto da han ble døpt” (History of the Church, 
5:268).

•	 President	Joseph F.	Smith	(1838–1918)	forklarte	også	
hvor farlig det er å være avhengige av mirakler for vår 
tro: “Vis meg siste-dagers-hellige som trenger mirakler, 
tegn og syner for å holde seg trofaste i Kirken, og jeg 
vil vise dere medlemmer av Kirken som ikke har sitt liv 
i orden i Gud øyne, og som befinner seg på skråplanet” 
(Læresetninger i evangeliet, 5. utg. [1939], 17).

Alma 30:52. Løgner og konsekvens av å lyve
•	 For	bedre	å	forstå	farene	ved	å	lyve,	forklarte	
Robert J. Matthews, tidligere dekanus ved BYU’s religi-
onsfakultet, at “farene ved å lyve måles ikke bare i den 
skade eller smerte som påføres den som blir bedratt. 
Løgn har også en katastrofal virkning på gjerningsman-
nen. Den fratar løgneren hans selvrespekt, og den slø-
ver hans evne til å se forskjell på sannhet og villfarelse. 
Når en løgn blir fortalt ofte nok, kan til og med den 
som bevisst spredte den, begynne å tro på den. Dette 
var tilfellet med antikristen Korihor i Mormons bok (se 
Alma 30:52–53)” (“Thou Shalt Not Bear False Witness” 
Ensign, okt. 1994, 56).

•	 Profeten	Joseph	Smith	talte	om	det	tragiske	ved	
personer som Korihor: “Intet er mer skadelig for men-
neskenes barn enn å være under innflytelse av en falsk 
ånd når de tror de er ledet av Guds ånd” (History of the 
Church, 4:573).

Alma 30:53. Djevelens bedrag og det kjødelige 
sinn
•	 Å	være	kjødeligsinnet	er	å	fokusere	på	fysisk	nytelse	
eller materielle ting fremfor det som hører Ånden til. 
Det er vanskelig for kjødeligsinnede å oppleve det 
som hører Ånden til. Eldste Neal A. Maxwell sa at de 
er “ ‘følelsesløse,’ etter å ha blitt sløvet av å behage det 
kjødelige sinn” (i Conference Report, april 1999, 29; 
eller Liahona, juli 1999, 26).

Alma 31:3, 8–29. Zoramittenes falske teologi
•	 Selv	om	zoramittene	drepte	Korihor,	synes	de	å	ha	
tilegnet seg en lignende tro. Legg merke til følgende 
uttalelser fra Alma 31 som beskriver zoramittenes tro:

“De hadde kommet i stor villfarelse” (vers 9).

De hadde forkastet tradisjoner som de mente var 
“overlevert … på grunn av deres fedres troskyldighet” 
(vers 16).

De ønsket ikke å “bli villedet av [sine] brødres tåpe-
lige tradisjoner, som tvinger dem til å tro på Kristus” 
(vers 17).

De nektet “å tro på de tilkommende ting som de ikke 
visste noe om” (vers 22).

Je
rry

 T
ho

m
ps

on
, ©

 IR
I

Kapittel 29

212



•	 Eldste	Jeffrey R.	Holland	kommenterte	Korihors	inn-
flytelse på zoramittenes falske læresetninger:

“[Korihors] læresetninger fikk uunngåelig innflytelse 
på noen av de mindre trofaste som, i likhet med sine 
naboer zoramittene, allerede var tilbøyelige til å ‘for-
vrenge Herrens veier.’

Zoram og hans tilhengere er en av de mest minne-
verdige apostatgrupper som er nevnt i Mormons bok, 
hovedsakelig fordi de så på seg selv som uvanlig rettfer-
dige … En gang i uken sto de på toppen av et tårn de 
kalte Rameumptom og, alltid med ‘nøyaktig den samme 
bønn’, takket de Gud for at de var bedre enn alle andre, 
‘et utvalgt og et hellig folk’, ‘utvalgt’ av Gud til å bli 
frelst, mens alle andre omkring dem var like ‘utvalgt’ til 
å bli kastet ned til helvete. I den betryggende boblen de 
befant seg i, var de også spart for slike ‘tåpelige tradisjo-
ner’ (tegn på Korihors innflytelse) som tro på en Frelser, 
for det hadde blitt ‘gjort kjent’ for dem at det ikke skulle 
komme noen Kristus …

Alma ventet ikke lenge med å imøtegå denne vanhellige 
bønnen og dens like vanhellige teologi, med sin egen 
bønn om guddommelig hjelp mot denne formen for 
egosentrisk ugudelighet som gjorde ham bokstavelig talt 
syk i hjertet” (Christ and the New Covenant, 121–22).

Alma 31:5
Hvorfor er ordets forkynnelse, ifølge Alma, så 

virkningsfullt? Hvordan kan dette bidra til å for-
klare hvorfor daglig skriftstudium er så viktig?

Alma 31:5. Ordets kraft
•	 Virkningen	av	eller	kraften	i	Guds	ord	kan	delvis	
forklares ved det faktum at det blir ledsaget av Åndens 
vitnesbyrd. Herren har sagt at når hans ord blir formid-
let ved hans Ånd, er de hans røst (se 18:34–36). Alma 
vurderte å ty til å forkynne ordet for de frafalne zora-
mittene, selv om de allerede hadde hørt det og forkastet 
det (se Alma 31:8–9).

President Boyd K. Packer forklarte én grunn til at vi må 
lære rikets læresetninger:

“Sann lære som forstås, forandrer ens holdninger og 
adferd.

Studiet av evangeliets læresetninger vil endre adferd 
raskere enn et studium av adferd vil forbedre adferden. 
… Det er grunnen til at vi legger så stor vekt på at 
alle skal studere evangeliet” (i Conference Report, okt 
1986, 20; eller Lys over Norge, jan. 1987, 12).

•	 President Spencer W. Kimball (1895–1985) talte om 
Skriftenes evne til å hjelpe oss å komme nærmere Gud: 
“Jeg oppdager at når mitt 
forhold til Guddommen blir 
tilfeldig, og når det synes 
som om intet guddommelig 
øre hører og ingen gud-
dommelig røst taler, er jeg 
langt, langt borte. Hvis jeg 
da fordyper meg i Skrif-
tene, blir avstanden mindre 
og åndeligheten vender 
tilbake. Jeg oppdager at jeg 
elsker høyere dem som jeg 
må elske av hele mitt hjerte 
og mitt sinn og min styrke, 
og når jeg elsker dem 
høyere, er det lettere å følge deres veiledning” (“What I 
Hope You Will Teach My Grandchildren and All Others 
of the Youth of Zion” [tale til Kirkens skoleverk, 11. juli 
1966], 4).

•	 President	Ezra	Taft	Benson	forklarte	hvordan	Skrif-
tene på en effektiv måte kan velsigne oss og besvare 
livets vanskelige spørsmål: “Ofte gjøre vi store anstren-
gelser for å øke aktivitetsnivået i våre staver. Vi arbeider 
flittig for å heve det prosentvise fremmøtet på nadverds-
møtene. Vi arbeider for å få en høyere prosent av unge 
menn som reiser på misjon. Vi strever for å få flere til å 
gifte seg i templet. Alt dette er prisverdige anstrengelser 
som er viktige for rikets vekst. Men når de enkelte med-
lemmer og familier fordyper seg i Skriftene regelmessig 
og vedvarende, vil disse andre aktivitetsområdene følge 
automatisk. Vitnesbyrdene vil vokse. Forpliktelser vil 
styrkes. Familier vil forsterkes. Personlig åpenbaring vil 
komme i rikelig monn” (“Ordets makt”, Lys over Norge, 
nr. 6 1986, 81).
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Alma 31:9–11. Unngå årsakene til frafall
•	 I	Antionum	kom	Alma	og	hans	misjonærledsagere	
over en gruppe frafalne nephitter kjent som zoramit-
tene. Mormon skrev ikke bare at zoramittene tidligere 
hadde fått Guds ord forkynt for seg, men han fortalte 
også grunnen til deres frafall: De ville ikke holde 
budene, de kom ikke lenger daglig til Herren i bønn, de 
forvrengte Herrens veier, og de bønnene de oppsendte 
til Herren, var tomme og meningsløse. De ignorerte det 
grunnleggende, som den daglige vanen med menings-
fylt bønn og skriftstudium.

Eldste Donald L. Staheli i De sytti understreket viktig-
heten av at vi daglig er konsekvente når det gjelder 
evangeliets grunnprinsipper:

“Daglige, inderlige bønner for å søke tilgivelse og 
spesiell hjelp og veiledning er en nødvendighet i vårt liv 
og næring for vårt vitnesbyrd. Når vi blir travle, gjentar 
oss selv, blir likegyldige eller glemmer våre bønner, er 
vi tilbøyelige til å miste den Åndens nærhet som er så 
nødvendig for den stadige veiledning vi trenger for å 
takle dagliglivets utfordringer. Familiebønn hver morgen 
og kveld gir ytterligere velsignelser og kraft til våre 
personlige bønner og til vårt vitnesbyrd.

Å engasjere seg oppriktig og personlig i skriftstudium 
gir tro, håp og løsninger på våre daglige utfordringer. 
Hyppig lesing, fordypelse og anvendelse av Skriftenes 
læresetninger, kombinert med bønn, blir en uerstattelig 
del av å tilegne seg og fastholde et sterkt og levende 
vitnesbyrd” (i Conference Report, okt. 2004, 40; eller 
Liahona, nov. 2004, 39).

Alma 31:6–38. Frafalne zoramitter
•	 Alma	30:59	antyder	at	zoramittene	hadde	skilt	seg	
ut fra nephittene under ledelse av en mann som het 
Zoram. Her får du et sammendrag av det vi vet om 
deres frafalne tro og praksis:

De holdt ikke Moseloven (se Alma 31:9).

De hadde sluttet å holde daglig bønn (se vers 10).

De forvrengte Herrens veier (vers 11).

De bygget synagoger for der å dyrke Gud én dag i uken 
(se vers 12).

Det finnes dem i dag som har falt inn i lignende falsk 
praksis. Med mindre vi virkelig er på vakt mot dem, 
kan vi også falle i noen av de samme fellene med 
rutinepregede bønner, bare dyrke Gud de tre timene vi 
er i kirken én gang i uken og ikke tenke mer på Gud 
i løpet av uken, bare be på en bestemt plass eller å bli 
materialistiske og stolte.

Alma 31:26–35
Les Almas bønn på vegne av  zoramittene. 

Hva lærer vi om hva en Kristi disippel 
skulle føle overfor sine medmennesker?

Alma 31:26–35. Almas bønn på vegne av 
zoramittene
•	 Alma	visste	at	de	frafalne	zoramittenes	sjeler	var	
dyrebare for Gud. Derfor ba Alma om styrke og visdom 
til å kunne bringe dem tilbake til Herren. Almas bønn 
viser den holdning alle medlemmer og misjonærer må 
utvikle. Alle mennesker er av stor verdi, og ved hjelp av 
Guds kraft kan de bli bragt tilbake til ham.

Mens han var medlem av De sytti, sa eldste Carlos E. 
Asay (1926–99) at alle mennesker er dyrebare for Gud, 
og skulle også være det for oss:

“Våre brødre og søstres sjeler som kan virke svakere og 
mindre hederlige, er dyrebare. Kirken trenger dem. Vi 
skulle gjøre ethvert forsøk på å bli kjent med dem og 
hjelpe dem å gjøre krav på alle velsignelser og gleder 
som følger Jesu Kristi evangelium. Våre bønner skulle 
være som Almas: ‘Gi oss derfor kraft og visdom, O 
Herre, så vi kan bringe disse våre brødre tilbake til deg.’ 
(Se Alma 31:35.)

Vi må huske at vår frelse henger nøye sammen med 
andres frelse. Vi må bry oss mer om dem som later til å 
bry seg mindre om sin tro” (“Nurturing the Less Active”, 
Ensign, okt. 1986, 15).

Alma 31:31–33. Trøst i forbindelse med lidelser
•	 President	Lorenzo	Snow	(1814–1901)	talte	om	velsig-
nelsene ved prøvelser:
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“Jeg antar jeg taler til noen 
som har opplevd bekym-
ringer og vanskeligheter, 
stor sorg og forfølgelse, og 
til tider tenkt at de aldri 
hadde forventet å måtte 
utholde riktig så mye. Men 
for alle de lidelser dere har 
hatt, for alt som har skjedd 
dere som dere syntes var et 

onde på det tidspunktet, vil dere få firefoldig igjen, og 
lidelsen vil ha gjort dere bedre og sterkere og dere har 
følt at dere har blitt velsignet. Når dere ser tilbake på 
deres erfaringer, vil dere se at dere har kommet langt og 
klatret flere trinn oppover stigen til opphøyelse og 
herlighet …

Enten det gjelder oss som enkeltpersoner eller som 
gruppe, har vi lidd og kommer til å lide igjen – og 
hvorfor? Fordi Herren krever det av oss for vår egen 
helliggjørelse” (The Teachings of Lorenzo Snow, red. 
Clyde J. Williams [1984], 117–18).

Punkter å grunne på
•	 Hvorfor	kan	Korihors	læresetninger	virke	tiltrekkende	

for noen? Kan du nevne noen eksempler på slike 
læresetninger i dag?

•	 Alma	lot	til	å	være	motivert	til	å	gjenvinne	zoramit-
tene av kjærlighet til Gud og kjærlighet til zoramit-
tene. Hvordan kan vi utvikle en slik kjærlighet?

•	 Hvordan	var	Almas	bønn	forskjellig	fra	zoramittenes	
bønn? På hvilke måter kan våre bønner ligne på zora-
mittenes bønner? (se Alma 31:15–18). Hvordan kan 
de ligne på Almas bønner? (se Alma 31:30–35).

Forslag til oppgaver
•	 Kan	du	nevne	noen	av	Korihors	falske	læresetninger?	

Forklar for en venn hvorfor slike argumenter til slutt 
vil mislykkes (se Alma 30:13–18).

•	 Da	Korihor	ba	om	tegn	på	at	det	fantes	en	Gud,	
hvilke tegn fremsatte Alma som bevis på at Gud 
lever? (se Alma 30:44). Hvordan har disse bevisene 
styrket din tro? Skriv noen linjer som kort forklarer 
hvordan universets utforming og orden er bevis på at 
Gud finnes.
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Alma 32–35

Kapittel 30

Innledning
Alma og hans brødre forkynte Guds ord for zoramittene, 
som befant seg i en frafallen tilstand. På grunn av sine 
prøvelser var en gruppe zoramitter forberedt til å motta 
ordet. Alma og Amuleks forkynnelse om personlig og 
organisert religionsutøvelse kommer inn på noe av det 
aller viktigste i Jesu Kristi evangelium – den kraft som lig-
ger i forsoningen, omvendelse, tro, Guds ord og bønnens 
viktighet. I tillegg til sine egne vitnesbyrd benyttet Alma 
og Amulek seg av tre fordums profeters vitnesbyrd og 
budskap. De læresetninger og prinsipper som finnes her, 
utgjør et mektig vitnesbyrd om Jesus Kristus.

Kommentarer
Alma 32. Tro på Guds ord
•	 Et	viktig	poeng	i	Alma 32	er	å	ha	tro	på	Guds	ord.	
Alma hadde erfart at når Guds ord blir sådd i hjertets 
fruktbare jord, vil det begynne å svulme og vokse. Ved 
å prøve ordet, eller ved å pleie det ved lydighet, vil 
Guds ord bære frukt som er svært verdifull, søtere enn 
alt som er søtt, hvitere enn alt som er hvitt og renere 
enn alt som er rent. Forsømmer man Guds ord, får man 
ingen slik frukt.

Hvordan gir vi næring til vår tro på ordet, slik at vi kan 
få glede av denne frukten? President Joseph Fielding 
Smith (1876–1972) sa: “Hvis vi ønsker å ha en levende 
og vedvarende tro, må vi aktivt utføre alle våre plikter 
som medlemmer av denne kirke” (Frelsende læresetnin-
ger, red. Bruce R. McConkie, 3 bind [1954–56], 2:253).

Eldste Joseph B. Wirthlin (1917–2008) i De tolv apostlers 
quorum sa noe lignende: “Tro er tilstede når fullstendig 
tillit til det vi ikke kan se, kombineres med handling – 
fullstendig i samsvar med vår himmelske Faders vilje. 
Uten alle tre – først fullstendig tillit, dernest handling og så 
fullstendig samsvar – uten alle disse tre har vi ikke annet 
enn en etterligning – en svak og utvannet tro” (i Confe-
rence Report, okt. 2002, 89; eller Liahona, nov. 2002, 82).

Alma 32–34. Livets tre
•	 Eldste	Jeffrey R.	Holland	i	De	tolv	apostlers	quorum	
understreket viktigheten av å studere Alma 32–34 som 
en sammenhengende helhet:

“I den fremragende avhandlingen [i Alma 32] forflytter 
Alma leseren fra en generell kommentar om tro på Guds 

ord, som han sammenlignet med et frø, til en målrettet 
avhandling om tro på Kristus som Guds ord som har 
vokst til et fruktbærende tre, et tre hvis frukt er akkurat 
den som Lehi tidligere hadde oppfattet som Kristi kjærlig-
het … Kristus er livets brød, det levende vann, det sanne 
vintre. Kristus er det evige livs frø, tre og frukt.

Den dype og sentrale billedbruk som livets tre repre-
senterer i denne avhandlingen, går imidlertid tapt, eller 
taper seg i det minste betydelig, hvis leseren ikke følger 
den videre til de neste to kapitlene i Mormons bok” 
(Christ and the New Covenant [1997], 169).

Alma 32:8–16. “Velsignet er de som ydmyker seg”
•	 Alma	forsto	at	de	fattige	zoramittene	var	beredt	til	å	
bli undervist i evangeliet. De velstående zoramittene 
hadde avvist dem, og dette bidro til deres ydmykhet.

Biskop Richard C. Edgley i Det presiderende biskopsråd 
sa at ydmykhet og underkastelse er dyder som gir til-
gang til evangeliets velsignelser: “Mange av oss bor eller 
arbeider i omgivelser hvor ydmykhet ofte blir misforstått 
og betraktet som en svakhet. Ikke mange selskaper 
eller institusjoner innlemmer ydmykhet i sine verdier 
eller som en ønsket egenskap i sin ledelse. Men når vi 
lærer om Guds handlemåte, blir kraften i en ydmyk og 
lydig ånd tydelig. I Guds rike begynner storhet med 
ydmykhet og lydighet. Disse ledsagende dyder er de 
første viktige skritt til å åpne døren til Guds velsignelser 
og prestedømmets kraft. Det spiller ingen rolle hvem vi 
er eller hvor imponerende våre kreditiver er. Ydmykhet 
og lydighet overfor Herren, sammen med et takknemlig 
hjerte, er vår styrke og vårt håp” (i Conference Report, 
okt. 2003, 104; eller Liahona, nov. 2003, 97).
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•	 Ydmykhet	er	såpass	viktig	i	Herrens	øyne	at	han	
noen ganger hjelper oss å være ydmyke. Alma 32:8–16 
omtaler to måter å bli ydmyk på. Vers 13 beskriver dem 
som er “tvunget til å være ydmyke”. Vers 14 og 16 omta-
ler andre som frivillig ydmyker seg “på grunn av ordet”.

•	 Eldste	Carlos E.	Asay	(1926–99)	i	De	sytti	beskrev	disse	
to gruppene: “De fleste av oss synes å ha ‘nephittenes 
syklus’ som en del av vår karakter. Det finnes et punkt 
hvor vi er lærevillige. Vår ydmykhet gjør oss i stand til 
å vokse og ri på åndelighetens bølgetopp. Så kommer 
tider da vi begynner å føle oss selvtilfredse og oppblåste 
av stolthet … Tenk hvor mye bedre det ville ha vært om 
vi husket vår Gud og vår religion og brøt syklusen med 
konsekvent religionsutøvelse og et rettskaffent liv. Tenk 
hvor mye bedre det ville ha vært om vi var ydmyke på 
grunn av Herrens ord og sterke nok i ånden til å huske 
vår Gud uansett hvilke omstendigheter vi måtte befinne 
oss i” (Family Pecan Trees: Planting a Legacy of Faith at 
Home [1992], 193–94). Du finner mer informasjon og en 
oversikt over stolthetssyklusen i “Syklusen med rettferdig-
het og ugudelighet” i tillegget (side 403).

•	 President	Ezra	Taft	Benson	(1899–1994)	forklarte	hvor-
dan vi kan ydmyke oss og unngå de prøver som noen 
ganger kommer når vi må tvinges til å være ydmyke:

“Vi kan velge å ydmyke oss ved å overvinne vårt fiend-
skap overfor våre brødre og søstre, ved å akte dem som 
oss selv, og ved å løfte dem like høyt eller høyere enn 
oss selv (se L&p 38:24; 81:5; 84:106).

Vi kan velge å ydmyke oss ved å motta råd og irette-
settelse (se Jakobs bok 4:10; Helaman 15:3; L&p 63:55; 
101:4–5; 108:1; 124:61, 84; 136:31; Ordspråkene 9:8).

Vi kan velge å ydmyke oss ved å tilgi dem som har 
krenket oss (se 3 Nephi 13:11, 14; L&p 64:10).

Vi kan velge å ydmyke oss ved å yte nestekjærlig tje-
neste (se Mosiah 2:16–17).

Vi kan velge å ydmyke oss ved å reise på misjon og 
forkynne det ord som kan ydmyke andre (se Alma 4:19; 
31:5; 48:20).

Vi kan velge å ydmyke oss ved å reise oftere til templet.

Vi kan velge å ydmyke oss ved å bekjenne og forsake 
våre synder og bli født av Gud (se L&p 58:43; Mosiah 
27:25–26; Alma 5:7–14, 49).

Vi kan velge å ydmyke oss ved å elske Gud, underkaste 
vår vilje hans vilje og sette ham først i vårt liv (se 
3 Nephi 11:11; 13:33; Moroni 10:32)” (i Conference 
Report, april 1989, 6; eller Lys over Norge, juli 1989, 3).

Alma 32:17–18. Tro utvikles ikke på  
grunn av tegn
•	 Eldste	Dallin H.	Oaks	i	De	tolv	apostlers	quorum	talte	
om farene forbundet med å søke tegn for å få tro:

“Et tegn kan virke til fordømmelse for dem som bringes 
til kunnskap på denne måten. De går glipp av anled-
ningen til å utvikle tro, og de setter seg selv i fare for 
en strengere straff for tilbakefall enn dem hvis åndelige 
utvikling følger den normale måten å utvikle tro på.

Også andre ting kan virke til ‘fordømmelse’ for dem 
som søker tegn uten først å utvikle den tro som Gud har 
satt som forutsetning.

Én ting er at de kan bli villedet. Gud advarte oldtidens 
Israel mot å følge profeter som viste tegn og undere, for 
så å lede dem bort for å tilbe fremmede guder. (5 Mos 
13:1–3.) Frelseren lærte sine apostler at i de siste dager 
‘skal det også stå frem falske Kristus’er og falske profe-
ter og skal vise store tegn og undere, så de om mulig 
skal bedra selv de utvalgte, de som er utvalgt ifølge 
pakten’. ( JSO Matteus 24:23; se også Matteus 24:24; 
Markus 13:22.) …

… I våre dager bruker ikke Gud mirakler eller tegn som 
et middel til å undervise eller overbevise den vantro. 
Derfor skulle vi ikke be om tegn i denne hensikt, og 
vi skulle være dypt mistenksomme overfor de såkalte 
åndelige beviser fra dem som gjør det” (The Lord’s Way 
[1991], 85–86).

Alma 32:21.    Tro og håp
•	 President	Boyd K.	Packer,	president	for	De	tolv	
apostlers quorum, gir oss større innsikt i hva tro er:

“For at tro skal være tro, må den fokusere på noe vi ikke 
vet. For at tro skal være tro, må den strekke seg ut over 
det som det finnes bekreftende beviser på. For at tro skal 
være tro, må den strekke seg inn i det ukjente. For at tro 
skal være tro, må den bevege seg til lysets utkant, og der-
etter noen få steg ut i mørket. Dersom alt må være kjent, 
dersom alt må forklares, dersom alt må bekreftes, er det 
intet behov for tro. Det er ikke engang rom for den …
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Det finnes to former for tro. Den ene av dem fungerer 
vanligvis i enhver sjels liv. Det er den tro som kommer 
av erfaring. Den gir oss visshet om at en ny dag vil 
opprinne, at våren vil komme og at vekst vil finne sted. 
Det er den slags tro som gir oss tillit til det som er ment 
å skulle skje ifølge planen …

Men det finnes en annen form for tro som virkelig er 
sjelden. Det er den formen for tro som får ting til å skje. 
Det er den formen for tro som er verdig og beredt og 
urokkelig, og den frembringer ting som ellers ikke ville 
blitt noe av. Det er den slags tro som påvirker folk. Det 
er den slags tro som noen ganger påvirker ting … Den 
kommer ved gradvis vekst. Det er en fantastisk, endog 
oversanselig kraft, en kraft som er like reell og like 
usynlig som elektrisitet. Hvis den styres og kanaliseres, 
har den stor virkning …

I en verden full av skepsis og tvil frembringer uttrykket 
‘å se er å tro’ holdningen: ‘Jeg vil tro det når jeg får se 
det.’ Vi vil først ha alle bevisene. Det kan virke vanske-
lig å motta ting basert på tro.

Når skal vi lære at med åndelige ting virker det motsatt 
– at vil vil få se det når vi tror? Åndelig tro kommer 
før åndelig kunnskap. Når vi tror på noe vi ikke kan 
se, men som like fullt er sant, da har vi tro” (“What Is 
Faith?” i Faith [1983], 42–43).

•	 Eldste	Neal A.	Maxwell	(1926–2004)	i	De	tolv	apostlers	
quorum beskrev håp, tro og kunnskap, og forklarte 
hvordan de står i et dyptgripende og dynamisk forhold 
til hverandre: “Det er et konstant samspill mellom tro og 
håp, og en kan ikke alltid skille dem fra hverandre eller 
sette dem i rekkefølge. Selv om håp ikke innebærer full-
kommen kunnskap, er de økte forventninger som skapes 
av håp, ‘visselig’ sanne (Ether 12:4; se også Romerne 
8:24; Hebreerne 11:1; Alma 32:21)” (i Conference Report, 
okt. 1994, 45; eller Lys over Norge, jan. 1995, 32).

Alma 32:21–37 
Hvordan skilte Alma mellom tro og kunnskap?

Alma 32:23. Små barn mottar inspirasjon
•	 Små	barns	tro	fører	ofte	til	guddommelig	innsikt.	Eld-
ste Neal A. Maxwell forklarte hvordan deres eksempel 
kan være lærerikt for dem som er eldre:

“Barn har ofte sitt ‘hjertes tanker’ rettet mot Mesteren. 
Selv om slike barn ikke er fullmodne, er de fulle av tro! 
Selv om de er for unge til formelle kall i Kirken, har de 
blitt ‘kalt til tjeneste’ som eksempler, og de er spesielt 
gode eksempler når de er velsignet med ‘gode foreldre’ 
(1 Ne 1:1).

Som Skriftene forsikrer oss: ‘Små barn blir mange 
ganger gitt ord’ (Alma 32:23). Den oppstandne Jesus 
åpenbarte for eksempel ting til nephittenes barn, som 
så lærte voksne og sine foreldre, til og med større ting 
enn Jesus hadde lært dem (3 Ne 26:14).

Jeg har fått anledning til å besegle flere adoptivbarn til 
Nan og Dan Barker, som nå bor i Arizona. For en stund 
siden sa Nate, som da var litt over tre år: ‘Mamma, det 
er en liten pike som skal komme til oss. Hun har mørkt 
hår og mørke øyne og bor langt herfra.’

Den kloke moren spurte: ‘Hvordan vet du dette?’

‘Jesus fortalte meg det, oppe på loftet.’

Moren bemerket: ‘Vi har ikke noe loft,’ men raskt følte 
hun betydningen av det som var blitt sagt. Etter mye 
strev og mange bønner var familien Barker i et beseg-
lingsrom i Salt Lake tempel høsten 1995, der en liten 
pike fra Kasakhstan, med mørkt hår og mørke øyne, 
ble beseglet til dem for tid og evighet. Inspirerte barn 
forteller fremdeles foreldrene sine ‘store og vidunderlige 
ting’ (3 Nephi 26:14)” (i Conference Report, april 1996, 
95–96; eller Lys over Norge, juli 1996, 69–70).

Alma 32:27–37. Omvendelse kommer ved å 
prøve Guds ord
•	 Eldste	M. Russell	Ballard	i	De	tolv	apostlers	quorum	
forklarte at villighet til å utføre Almas eksperiment fører 
til omvendelse:

“Vi vet at både medlemmer og ikke-medlemmer med 
større sannsynlighet vil bli helt omvendt til Jesu Kristi 
evangelium når de er villige til å prøve ordet (se Alma 
32:27). Dette er både en sinnets og hjertets holdning 
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som innbefatter et ønske om å kjenne sannheten og 
villighet til å handle ifølge dette ønsket. For dem som 
undersøker Kirken, kan prøven være så enkel som å gå 
med på å lese Mormons bok, be angående den og opp-
riktig søke å få vite om Joseph Smith var Herrens profet.

Sann omvendelse kommer gjennom Åndens kraft. Når 
Ånden rører ved hjertet, blir hjerter forandret. Når 
enkeltpersoner, både med-
lemmer og undersøkere, 
føler at Ånden arbeider 
med dem, eller når de ser 
tegn på Herrens kjærlighet 
og barmhjertighet i sitt eget 
liv, blir de oppbygget og 
styrket åndelig, og deres tro 
på ham vokser. Slike opple-
velser med Ånden følger 
naturlig når en person er 
villig til å prøve ordet. Det er slik vi får føle at evangeliet 
er sant” (i Conference Report, okt. 2000, 97; eller Lia-
hona, jan. 2001, 88).

•	 Noen	ganger	kan	den	svulmende	bevegelsen,	utvi-
delsen av sjelen, opplysningen av forstanden og starten 
på gode følelser gitt av Ånden som omtalt i Alma 32:28, 
være vanskelige å sette ord på. Men selv om følelsen er 
vanskelig å sette ord på, gjør det den ikke mindre sann.

President Boyd K. Packer, president for De tolv apost-
lers quorum, fortalte om en opplevelse som beskriver 
hvor vanskelig det kan være å sette ord på disse tin-
gene. Han bar vitnesbyrd for en ateist om at det finnes 
en Gud. Mannen sa at han ikke kunne vite noe slikt. 
President Packer sammenlignet sitt vitnesbyrd og sin 
kunnskap med å vite hvordan salt smaker (se kommen-
tarene til Alma 30:15–16 på side 208; se også “Herrens 
lys”, Lys over Norge, juli 1983, 30–31).

Alma 32:28–30. “[Gi] plass så et frø kan bli sådd” 
og begynne å vokse
•	 Større	tro	på	Guds	ord	er	en	av	fruktene	av	at	troens	
frø blir sådd i et bløtgjort hjertes fruktbare jord. Presi-
dent James E. Faust (1920–2007) i Det første president-
skap forklarte forutsetningene for at tro og kunnskap 

skal vokse og modnes: “Vi må … bearbeide vår egen 
tros jord. For å gjøre dette må vi pløye jorden ved hjelp 
av daglig ydmyk bønn og be om styrke og tilgivelse. 
Vi må harve jorden ved å overvinne vår stolthet. Vi må 
bearbeide jordsmonnet ved å holde budene så godt vi 
overhodet kan. Vi må være ærlige overfor Herren når 
det gjelder å betale tiende og andre offergaver. Vi må 
være verdige og i stand til å fremkalle prestedømmets 
store krefter til å velsigne oss selv, vår familie og andre 
som vi har ansvar for. Det er ikke noe bedre sted hvor 
vår tros åndelige frø kan bli næret, enn i våre templers 
helligdommer og i våre hjem” (i Conference Report, okt. 
1999, 61; eller Liahona, jan. 2000, 54).

•	 Når	troens	frø	er	sådd,	vokser	det	ikke	plutselig.	Pre-
sident Boyd K. Packer forklarte hvor viktig det er å være 
tålmodige når vi venter på at frøet skal vokse:

“Min erfaring har vært at et vitnesbyrd ikke kommer 
helt plutselig. Det vil heller vokse seg frem, som Alma 
sa, fra et troens frø …

Bli ikke skuffet om du har lest og lest om igjen og ennå 
ikke har fått et sterkt vitnesbyrd. Du kan være litt som 
de disiplene som omtales i Mormons bok, som var fylt 
av Guds kraft i stor herlighet, ‘men de visste det ikke’ 
(3 Nephi 9:20).

Gjør så godt du kan. Tenk på dette verset: ‘Se til at alt 
dette gjøres i visdom og orden, for det forlanges ikke 
at et menneske skal løpe hurtigere enn han har styrke 
til. Likevel er det nødvendig for ham å være flittig for 
å vinne belønningen. Derfor må alle ting gjøres med 
orden’ (Mosiah 4:27)” (i Conference Report, april. 2005, 
6 7; eller Liahona, mai 2005, 8).
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Alma 32:28–35. “Jeg begynner å fryde meg  
over det”
•	 Alma	brukte	begrepet	smak	for	å	beskrive	hvordan	
et vitnesbyrd vokser. Profeten Joseph Smith (1805–44) 
brukte også smak for å forklare hvordan vi kan skjelne 
sann lære: “Dette er en fortreffelig lære. Den smaker 
fortreffelig. Jeg finner behag i det evige livs prinsipper, og 
det samme kan dere gjøre … Jeg vet at når jeg forteller 
dere dette om det evige liv slik jeg har mottatt det, da 
kan dere smake på det, og jeg vet at dere vil tro det. 
Dere sier at honning er søt, og det samme gjør jeg. Jeg 
kan også smake det evige livs ånd. Jeg vet at den smaker 
godt, og når jeg forteller dere om disse ting, som ble gitt 
meg ved inspirasjon fra Den hellige ånd, er dere nødt 
til å motta det som noe søtt, og dere fryder dere mer og 
mer” (History of the Church, 6:312; uthevelse tilføyd).

•	 Søster	Janette	Hales	Beckham,	tidligere	president	for	
Unge kvinner på generalplan, talte om de følelser som 
kommer ved å lese i Skriftene: “Det å lære å skjelne 
Åndens undervisning er en viktig del av det å gjøre 
troen reell. Min datter Karen fortalte meg noe hun 
hadde opplevd. Hun sa: ‘Da jeg var liten, begynte jeg 
å lese i Mormons bok for første gang. Etter å ha lest 
i flere dager, kom jeg en kveld til 1 Nephi 3:7 … Jeg 
visste ikke at dette var et velkjent skriftsted, men mens 
jeg leste det, gjorde det sterkt inntrykk på meg. Det at 
vår himmelske Fader ville hjelpe oss å holde hans bud, 
gjorde inntrykk på meg, men det dype inntrykket var 
i virkeligheten mer en følelse. Jeg hadde sett at mine 
foreldre merket vers i sine standardverker med rød 
blyant. Så jeg reiste meg og lette huset rundt til jeg fant 
en rød blyant, og meget høytidelig og med en følelse 
av noe meget betydningsfullt merket jeg verset i min 
egen Mormons bok.’ Karen fortsatte: ‘I årenes løp når 
jeg leste i Skriftene, gjentok det seg gang på gang – jeg 
kunne lese et vers og føle at det gjorde sterkt inntrykk. 
Med tiden gikk det opp for meg at denne følelsen var 
Den hellige ånd’” (i Conference Report, okt. 1997, 104; 
eller Lys over Norge, jan. 1998, 77).

Alma 32:35. “Er ikke dette en virkelighet?”
•	 Da	Alma	talte	til	de	fattige	zoramittene,	ba	han	dem	
om selv å finne ut om dette budskapet var sant. Én 
person kan ikke lære et evangelieprinsipp for en annen. 

Eldste Neal A. Maxwell forklarte at vi alle kan få visshet 
om guddommelige sannheter:

“Alma beskriver troens utvikling og hvordan troen 
faktisk kan gå over til kunnskap med de medfølgende 
intellektuelle og følelsesmessige erfaringer for den tro-
ende. Når den troendes forstand har blitt utvidet, spør 
Alma: ‘Er ikke dette en virkelighet?’ Det er en virkelig-
het, sier han, fordi ‘det kan skjelnes, derfor må dere vite 
at det er godt’. (Alma 32:35.)

Vi kan skjelne enhver guddommelig lære gjennom et 
bekreftelsessystem som gjør at vi med rette kan si: ‘Jeg 
vet!’” (Things As They Really Are [1978], 10).

Alma 32:33–43
Hvordan gir Almas læresetninger i dette 
skriftstedet deg en bedre forståelse av 

Lehis syn om livets tre i 1 Nephi 8?

Alma 32:33–43. Gi ordet næring
•	 Eldste	Bruce C.	Hafen	i	De	sytti	brukte	Almas	
dyrkemetafor til å vise to aspekter av det å gi næring 
som bringer evangeliets velsignelser inn i vårt liv: “Vi 
vokser på to måter – ved å luke bort negativt ugress 
og ved å dyrke positive blomster. Frelserens nåde vel-
signer begge deler – hvis vi gjør vår del. Både først og 
gjentatte ganger må vi luke bort syndens og gale valgs 
ugress. Det holder ikke bare å slå ugresset. Vi må rive 
det opp med roten ved at vi omvender oss fullt og helt 
for å oppfylle nådens betingelser. Men å få tilgivelse er 
bare en del av vår vekst. Vi betaler ikke bare en gjeld. 
Vårt mål er å bli celestiale personer. Når vi har ryddet 
de viktigste områdene, må vi fortsette å plante, luke 
og nære de guddommelige egenskapers frø. Når vår 
svette og disiplin gjør oss mottakelige, får vi nådens 
gaver, [“Det er solskinn i min sjel i dag”, Salmer nr. 177], 
som håp og saktmodighet. Selv et livstre kan slå rot i 
denne hjertehagen og bære frukt så søt at den letter 
alle våre byrder ‘gjennom gleden over hans Sønn’ [Alma 
33:23]. Og når nestekjærlighetens blomst vokser her, vil 
vi elske andre med kraften i Kristi egen kjærlighet [se 
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Moroni 7:48]” (i Conference Report, april 2004, 100–101; 
eller Liahona, mai 2004, 97).

Alma 32:37–38, 42–43. Vi skulle være Kristi 
disipler
•	 President	Dieter F.	Uchtdorf	i	Det	første	president-
skap lærte Kirkens medlemmer hvordan de kan bli 
Kristi disipler:

“Dette er den fredsommelige vei som Jesu Kristi disipler 
følger.

Men det er ingen rask løsning eller døgnkur.

En venn av meg skrev nylig og betrodde meg at han 
hadde vanskeligheter med å holde sitt vitnesbyrd sterkt 
og levende. Han ba om råd.

Jeg skrev tilbake og foreslo kjærlig noen konkrete tiltak 
som ville få livet hans mer på linje med det gjengitte 
evangeliums læresetninger. Til min overraskelse skrev 
han tilbake bare en uke senere. Hovedbudskapet i bre-
vet var som følger: ‘Jeg har forsøkt det du foreslo. Det 
virket ikke. Hva annet har du?’

Brødre og søstre, vi må holde ut. Vi oppnår ikke evig 
liv med en spurt – dette er et utholdenhetsløp. Vi må 
anvende og anvende evangeliets guddommelige prin-
sipper på nytt. Dag etter dag må vi gjøre dem til en del 
av vårt dagligliv.

Altfor ofte behandler vi evangeliet som en bonde som 
sår til åkeren om morgenen og venter å ha maiskolber 
om ettermiddagen. Da Alma sammenlignet Guds ord 
med et frø, forklarte han at frøet vokser gradvis til et 
fruktbærende tre som følge av vår ‘tro, flid, tålmodighet 
og langmodighet’ [Alma 32:43]. Det er riktig at noen 
velsignelser kommer med en gang. Så snart vi har sådd 
frøet i vårt hjerte, begynner det å svulme, spire og 
vokse, og da vet vi at det er et godt frø. I samme stund 
som vi setter foten på disippelens vei, begynner vi å 
oppleve synlige og usynlige velsignelser fra Gud.

Men vi kan ikke motta fylden av disse velsignelsene 
hvis vi ‘forsømmer treet og ikke har tanke for å pleie 
det’ [v. 38].

Det er ikke nok å vite at frøet er godt. Vi må ‘pleie det 
med stor omsorg, så det kan slå rot’ [v. 37]. Først da kan 
vi spise frukten som er ‘søtere enn alt som er søtt, og 

… renere enn alt som er rent’ og ‘nyte av denne frukten 
helt til [vi] er mettet – så [vi] ikke hungrer, heller ikke 
skal [vi] tørste’ [v. 42].

Livet som disippel er en reise. Vi trenger reisens 
lutrende lærdommer for å forme vår egen karakter og 
rense vårt hjerte. Ved tålmodig å vandre på disippelens 
vei viser vi oss selv hvor stor vår tro og villighet er til å 
akseptere Guds vilje fremfor vår egen.

Det er ikke nok bare å tale om Jesus Kristus eller 
erklære at vi er hans disipler. Det er ikke nok å omgi 
oss med symboler på vår religion. Å være en disippel er 
ingen tilskuersport. Vi kan ikke forvente å høste troens 
velsignelser ved å stå passivt på sidelinjen mer enn vi 
kan forvente helsegevinst ved å sitte i en sofa og se 
sportsbegivenheter på fjernsyn og gi utøverne råd. Og 
likevel foretrekker noen å være ‘tilskuerdisipler’, om det 
ikke er deres hovedform for gudsdyrkelse.

Vår religion er ikke annenhånds. Vi kan ikke motta tem-
plets velsignelser ved bare å observere det gode andre 
gjør. Vi må bevege oss bort fra sidelinjen og praktisere 
det vi forkynner … Nå er tiden inne til å ta imot Jesu 
Kristi evangelium, bli hans disipler og vandre på hans 
vei” (“En disippels vei”, Liahona, mai 2009, 76–77).

Alma 33:2–19. Zoramittenes falske læresetninger
•	 Alma	brukte	gjentatte	ganger	Skriftene	til	å	imøtegå	
de falske læresetningene som ble forkynt av zoramit-
tene. Det første han tok opp, var den oppfatning at man 
bare kunne be på Rameumptom. Ved hjelp av Skriftene 
forklarte han at de kunne be og dyrke Gud hvor som 
helst – i ødemarken, ute på jordene, i sine hus eller til 
og med i sine lønnkamre (se Alma 33:2–11). Alma tok 
så opp det faktum at alle profetene har vitnet om at det 
skulle komme en Kristus (se Alma 33:14–22; se også 
Jakobs bok 7:11).

Alma 33:3–11; 34:17–27, 39. La hjertet stadig 
være oppløftet i bønn
•	 President	Henry B.	Eyring	i	Det	første	presidentskap	
forklarte hva det vil si å alltid ha en bønn i hjertet:

“Når Gud har befalt oss å be, har han brukt ord som ‘be 
uavlatelig’ og ‘be alltid’ og ‘mektig bønn’.’

Disse befalingene krever ikke at vi bruker mange ord 
når vi ber. Frelseren har faktisk sagt oss at vi ikke 
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trenger mange ord når vi ber. Den flid Gud krever med 
hensyn til bønn, omfatter ikke blomstrende språk eller 
lange timer i ensomhet …

Våre hjerter kan bare oppløftes til Gud når de er fylt av 
kjærlighet til ham og tillit til hans godhet” (i Conference 
Report, okt. 2001, 17; eller Liahona, jan. 2002, 16).

Alma 33:19–23. Et symbol på Kristus ble løftet 
opp i villmarken
•	 På	grunn	av	oldtidens	israelitters	knurring	i	villmar-
ken, sendte Herren giftige slanger for å ydmyke de 
åndelig forgiftede. Mange døde, og det angrende folket 
vendte seg til sin profet og tryglet ham om å be Herren 
fjerne slangene. Gud ba Moses lage en kobberslange og 
løfte den opp på en stang. Herren lovet at alle som ville 
se på den oppløftede slangen, ville bli helbredet (se 
4 Mosebok 21:4–9).

Kobberslangen var et symbol. Eldste Dallin H. Oaks 
forklarte at et symbol er “et mønster eller en påminnelse 
om noe annet” (i Conference Report, okt. 1992, 51; eller 
Lys over Norge, jan. 1993, 37).

Jesus Kristus sa at det sym-
bol som ble løftet opp i 
villmarken, vitnet om ham: 
“Likesom Moses opphøyet 
slangen i ørkenen, slik skal 
Menneskesønnen bli opp-
høyet, for at hver den som 
tror på ham, skal ha evig 
liv” ( Johannes 3:14–15). På 
grunn av sine forherdede 

hjerter og sin vantro nektet mange israelitter å benytte 
seg av denne enkle veien til helbredelse (se 1 Nephi 
17:41). Alma oppfordret alle til å “tro på Guds Sønn, at 
han vil komme for å forløse sitt folk og … sone for 
deres synder” (Alma 33:22; se også Helaman 8:14–15). 
Alma lovet at det å gi næring til dette vitnesbyrd ville 
lette våre byrder og føre til evig liv (se Alma 33:23).

Alma 34:9–12. Jesu Kristi forsoning er 
altomfattende og evig
•	 Eldste	Bruce R.	McConkie	(1915–85)	i	De	tolv	apost-
lers quorum forklarte omfanget av Herrens altomfattende 

og evige offer: “Når profetene omtaler en altomfattende 
forsoning, mener de nettopp det. Dens virkning omfatter 
alle mennesker, selve jorden og alle livsformer på den, 
og strekker seg ut i evighetens uendelige rom” (Mormon 
Doctrine, 2. utg. [1966], 64; se også Moses 7:30).

•	 Eldste	Russell M.	Nelson	i	De	tolv	apostlers	quorum	
regnet opp noen av måtene Jesu Kristi forsoning er 
altomfattende på:

“Hans forsoning er uendelig – uten ende [se 2 Nephi 
9:7; 25:16; Alma 34:10, 12, 14]. Den var også uendelig i 
den forstand at alle mennesker ville bli frelst fra en død 
som aldri tok slutt. Den var uendelig når det gjelder 
hans enorme lidelse. Den var uendelig i tid og gjorde 
slutt på det foregående mønster med ofring av dyr. Den 
var uendelig i omfang – den skulle utføres en gang 
for alle [se Hebreerne 10:10]. Og forsoningens barm-
hjertighet strekker seg ikke bare til et uendelig antall 
mennesker, men også til et uendelig antall verdener 
som ble skapt av ham [se L&p 76:24; Moses 1:33]. Den 
var uendelig utover en hvilken som helst menneskelig 
målestokk eller menneskelig forståelse.

Jesus var den eneste som kunne tilveiebringe en slik 
uendelig forsoning fordi han var født av en dødelig mor 
og en udødelig Fader. På grunn av denne enestående 
fødselsrett var Jesus et uendelig vesen” (i Conference 
Report, okt. 1996, 46; eller Lys over Norge, jan. 1997, 32).

Alma 34:14. “Hver minste del peker hen på det 
store og siste offer”
•	 Amulek	erklærte	at	hele	hensikten	med	Moseloven	
var å rette oppmerksomheten mot Jesu Kristi “store og 
siste offer” i Getsemane og på Golgata. Dyreofringene, 
høytidene og festivalene og andre daglige ritualer var 
fulle av symboler og hentydninger som rettet Israels 
barns oppmerksomhet mot Kristus. På samme måte 
minner nadverden oss i dag om Jesu Kristi forsonings-
misjon. I gammel tid var også påsken en årlig påmin-
nelse om at Herren førte Israel ut av fysisk trelldom i 
Egypt. I dag er påsken en årlig påminnelse om at vi, på 
grunn av Herrens forsoning og oppstandelse, kan bli 
forløst fra åndelig trelldom.
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Alma 34:14–17. “Tro til omvendelse”
•	 Som	medlem	av	De	sytti	talte	eldste	Robert E.	Wells	
om den tro som trengs for å forandre vårt liv i tilstrek-
kelig grad til å få del i Jesu Kristi forsoning:

“ ‘Akkurat hvor mye tro trenger jeg for at Kristi forsoning 
skal virke for meg?’ Med andre ord, hvor mye tro tren-
ger jeg for å bli frelst? I Almas bok … finner vi svaret. 
Profeten Amulek forkynte dette enkle, men storslåtte 
prinsipp: ‘Guds Sønn … tilveiebringer et middel for 
menneskene så de kan ha tro til omvendelse ’ (Alma 
34:14–15; uthevelse tilføyd).

Legg merke til disse tre ordene – tro til omvendelse. 
Det er nøkkelen. Fire ganger i tre vers bruker han dette 
uttrykket [se Alma 34:15–17] …

Så kombinasjonen av tro på Kristus og tro til omvend-
else er av største betydning. Dette er et av de viktigste 
innblikk vi har i betydningen av enkel og klar tro 
– tilstrekkelig tro til å omvende seg. Vi trenger tyde-
ligvis ikke tro til å flytte fjell, tro til å tale i tunger eller 
helbrede syke. Alt vi trenger er akkurat nok tro til å 
innse at vi har syndet og trenger å omvende oss fra våre 
synder, til å angre dem og til å ha et ønske om å ikke 
synde mer, men heller være vår Herre Kristus til behag. 
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Da virker det største mirakel av alle, forsoningen, 
hvorved Kristus redder oss alle fra vår fortjente straff, på 
våre vegne” (“The Liahona Triad”, i Bruce A. Van Orden 
og Brent L. Top, red., Doctrines of the Book of Mormon: 
The 1991 Sperry Symposium [1992], 6–7).

Alma 34:15–16. “Barmhjertigheten [kan] 
tilfredsstille rettferdighetens krav”
•	 Rettferdigheten	har	to	sider:

 1. Lydighet mot lover medfører velsignelser som gir 
glede (se L&p 130:20–21).

 2. Ulydighet mot lover medfører straff som gir sorg (se 
Alma 42:22).

•	 Det	er	to	måter	å	tilfredsstille	rettferdigheten	på:

 1. Aldri bryte loven.

 2. Hvis man bryter loven, betale prisen.

Problem: Intet kjød blir rettferdiggjort ved loven (se 
2 Nephi 2:5). Alle har syndet (se Romerne 3:23). Derfor 
må det betales en pris.

•	 Synd	har	to	virkninger:

 1. Ved den timelige lov blir vi utestengt – rettferdighe-
ten er krenket (se Alma 42:14).

 2. Ved den åndelige lov fortapes vi – “intet urent kan 
komme inn i Guds rike” (1 Nephi 15:34).

“For å oppfylle de krav loven stiller, ofrer [ Jesus] seg 
selv som et offer for synd” (2 Nephi 2:7).

•	 Kristus	iverksatte	barmhjertighetens	lov,	men	hvordan?

 1. Han holdt loven fullkomment og var uten synd. Han 
var rettferdiggjort ved loven.

 2. I Getsemane og på korset led og betalte han prisen 
for straffen som om han var skyldig i enhver synd 
som noensinne var eller blir begått.

 3. Han er vår talsmann hos Faderen (se Alma 33:11; 
L&p 45:3–5).

Alma 34:32–34.    Utsett ikke din 
omvendelsesdag til enden
•	 Utsettelse	og	ubesluttsomhet	kan	påvirke	vår	innsats	
for å vende tilbake til vår himmelske Fader. President 
Joseph Fielding Smith sa: “Utsettelse, i forbindelse med 
evangeliets prinsipper, er en tyv som stjeler det evige liv 
– som er liv i Faderens og Sønnens nærhet” (The Way to 
Perfection [1970], 202).

Alma 32–35
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Alma 34:32–34 
Hvilke omstendigheter advarte Amulek mot som 

gjør omvendelse etter dette liv vanskelig?

Alma 34:34–35. Den samme ånd vil besitte oss
•	 Amulek	forklarte	at	vi	ved	våre	daglige	valg	i	siste	
instans underkaster oss enten Herrens ånd eller djeve-
lens ånd. President Harold B. Lee (1899–1973) ga føl-
gende forklaring av Alma 34:35: “Til dem som dør i sin 
ugudelige tilstand fordi de ikke har omvendt seg, sier 
Skriftene at djevelen vil besegle dem til seg som sine 
egne (se Alma 34:35), hvilket betyr at de ikke vil bli løst 
fra hans grep før de har betalt til siste øre for det de har 
gjort. Når de har blitt utsatt for Satans tuktelse lenge nok 
til å tilfredsstille rettferdighetens krav, vil de bli befridd 
fra Satans grep og bli tildelt det sted i vår Faders celes-
tiale, terrestriale eller telestiale rike som de har gjort seg 
fortjent til ved sitt liv her på jorden” (The Teachings of 
Harold B. Lee, ed. Clyde J. Williams [1996], 59).

•	 Eldste	Melvin	J.	Ballard	(1873–1939)	i	De	tolv	apost-
lers quorum understreket viktigheten av å omvende seg 
i jordelivet:

“Dette liv er den tid da menneskene skal omvende seg. 
La ingen av oss innbille seg at vi kan gå ned i graven 
uten å ha overvunnet kjødets fordervelser for deretter i 
graven å miste alle våre synder og onde tendenser. De 
vil bli med oss. De vil bli med ånden når den skilles fra 
legemet.

… [ Jordelivet] er tiden da menneskene er mest påvir-
kelige og mottagelige” (The Three Degrees of Glory: A 
Discourse [22. sep. 1922], 11–12).

Alma 35. Krigene mellom nephittene og 
lamanittene omtalt i Alma 43–62
•	 Kronologisk	kommer	Alma 43	etter	Alma 35.	“Alma	
[som var] meget bedrøvet over sitt folks synder, ja, over 
krigene og blodsutgytelsene,” kalte sine sønner til seg 
“hver især” for å snakke om “det som angår rettferdig-
het” (Alma 35:15–16). Mormon bemerket særlig Almas 
ord til sine sønner Helaman, Shiblon og Corianton – før 
han gikk tilbake til “en beretning om krigene mellom 

nephittene og lamanittene” (Alma 43:3. Sammenlign 
tidsangivelsen for Alma 35 og Alma 43).

Alma 35 forklarer opptakten til krigen mellom lamanittene 
og nephittene, som er omtalt i kapittel 43–62. Konflikten 
og krigen som fulgte, kan oppsummeres i Alma 35:

 1. “Den mest ansette del av zoramittene … ble sinte 
på grunn av ordet, for det satte en stopper for deres 
aktiviteter [prestelist]” (vers 3).

 2. De omvendte zoramittene ble “utvist fra landet. Og de 
var mange” (vers 6). De reiste ut og bosatte seg blant 
Jershons innbyggere (Ammons folk). Her fikk de mat, 
klær og landeiendommer, og fikk alle sine behov dek-
ket (se vers 9). I det land de kom fra, ble de sett på 
som fattige, skitne og simple (se Alma 32:2–3).

 3. Den vennlighet som Jershons innbyggere viste de 
nye konvertittene, gjorde zoramittene rasende (se 
Alma 35:8). Zoramittenes øverste leder “fremsatte 
mange trusler mot dem” (vers 9). “Ammons folk 
fryktet ikke” (vers 9), noe som gjorde zoramittene og 
deres leder enda mer rasende.

 4. De uomvendte zoramittene “begynte å blande seg 
med lamanittene og egget også dem opp til vrede” 
mot Ammons folk, som var lamanittiske konvertitter 
(vers 10; se også Alma 43:6–7).

Hendelsene i Alma 35 viser hvordan de langvarige kri-
gene mellom nephittene og lamanittene omtalt i Alma 
43–62, begynte. Satan oppegget zoramittene til vrede 
(se 2 Nephi 28:20). De påvirket i sin tur lamanittene og 
andre nephittdissentere til sinne og til å gripe til våpen 
mot dem som var gode.

Punkter å grunne på
•	 På	hvilke	måter	kan	vårt	hjerte	være	“fylt	og	stadig	

oppløftet i bønn” til Herren? (Alma 34:27).

•	 Hvorfor	var	Jesus	Kristus	den	eneste	som	kunne	til-
veiebringe en altomfattende forsoning?

•	 Hvorfor	utsetter	man	noen	ganger	omvendelse?	
Hvilke farer medfører denne forsinkelsen?

Forslag til oppgaver
•	 Lag	en	detaljert	oversikt	over	Almas	læresetninger	

om utvikling av tro i Alma 32. Vis hvordan tro med 
næring går fra håp til fullkommen kunnskap, og hvil-
ken rolle Guds ord spiller i prosessen.

•	 Bruk	instruksjonene	om	bønn	i	Alma	33–34	til	å	
komme frem til konkrete måter å gjøre dine bønner 
mer produktive på.

Kapittel 30
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Alma 36 –39

Kapittel 31

Innledning
Alma 36–39 inneholder Almas siste råd til sine tre 
sønner, Helaman, Shiblon og Corianton. Rådene til de 
trofaste Helaman og Shiblon var vidt forskjellige fra 
rådene han ga til den villfarne Corianton. Til en viss 
grad avgjør vi hva slags råd vi mottar i vårt liv, ved hvor 
trofaste vi er mot råd vi allerede har mottatt (se Alma 
12:9–11).

Beretningen om Almas omvendelse gir oss et av de 
klareste eksempler på hvordan vi kan vite at vi er tilgitt 
våre synder. Gjennom Almas råd til Shiblon lærer vi 
styrken i og verdien av standhaftighet i vårt liv. Til sist 
lærer de gripende rådene til Corianton oss hvor alvor-
lige og nedbrytende seksuelle overtredelser er.

Kommentarer
Alma 36. Kiasme
•	 Kiasme, som noen ganger kalles omvendte parallel-
ler, er en hebraisk litterær form hvor ord eller tanke-
rekker ordnes i en bestemt rekkefølge, for så å gjentas 
i motsatt rekkefølge. Denne repetisjonen fremhever 
viktige tanker og ord. I tillegg befinner ofte forfatterens 
hovedtanke seg midt i kiasmen.

Alma brukte kiasme til å fortelle sin sønn Helaman om 
sin omvendelse. Det at det finnes semittiske litterære 
former som kiasmer i Mormons bok, er et ytre vitne 
om at boken er det profeten Joseph Smith sa den er: en 
oversettelse av en gammel tekst skrevet på et språk fra 
Midtøsten.

Følgende oversikt vil hjelpe deg å gjenkjenne kiasmen 
i Alma 36. For enkelhets skyld er plasseringene i 
oversikten anvist fra venstre mot høyre, fra og med 
bokstaven A og til og med bokstaven P. Den tanke som 
uttrykkes i første vers av kiasmen, Alma 36:1 (merket 
plassering A), gjentas altså i siste vers av kiasmen, Alma 
36:30 (også i plassering A). Tanken i Alma 36:2 (merket 
plassering D) gjentas i vers 29 (også i plassering D) og 
så videre.

A. Lytt til mine ord (vers 1)
 B. I den grad du holder Guds bud, skal det gå deg vel i landet (vers 1)
  C. Du skal gjøre som jeg har gjort (vers 2)
   D. [Husk] våre fedres fangenskap (vers 2)
    E. De var i trelldom (vers 2)
     F. Han befridde dem virkelig (vers 2)
      G. Sett din lit til Gud (vers 3)
       H.  Styrket i sine prøvelser og sine vanskeligheter 

(vers 3)
        I.  Jeg vil ikke du skal tro at jeg vet dette av meg 

selv – men av Gud (vers 4)
         J. Født av Gud (vers 5)
          K.  Jeg gikk omkring og forsøkte å ødelegge 

Guds kirke (vers 6)  
           L.  Heller ikke kunne jeg bruke mine 

lemmer (vers 10) 
            M.  Jeg tenkte: Om jeg bare kunne 

slippe å bli ført frem for å stå i min 
Guds nærhet (vers 15)

             N.    En fordømt sjels smerter (vers 16)
              O.  Opprørt ved tanken på mine 

mange synder (vers 17)
               P.  Jeg husket en Jesus Kristus, 

en Guds Sønn (vers 17)
               P.  Jeg ropte i mitt hjerte: 

O Jesus, du Guds Sønn 
(vers 18)

              O.  Jeg ble ikke lenger opprevet 
ved tanken på mine synder 
(vers 19)

             N.  Min glede var like stor som min 
smerte hadde vært (vers 20)

            M.  Min sjel lengtet etter å komme dit  
(i Guds nærhet) (vers 22)

           L.  Mine lemmer fikk sin styrke tilbake 
(vers 23)

          K.  Jeg arbeidet for å bringe sjeler til 
omvendelse (vers 24)

         J. Født av Gud (vers 26)
        I. Den kunnskap jeg har, er av Gud (vers 26)
       H.  Styrket gjennom prøvelser, vanskeligheter og 

lidelser (vers 27)
      G. Sett din lit til ham (vers 27)
     F. Han vil befri meg og oppvekke meg (vers 27–28)
    E. Han har befridd dem fra trelldom og fangenskap (vers 28)
   D. Bevar deres fangenskap i erindringen (vers 29)
  C. Vite slik jeg vet (vers 30)
 B. I den grad du holder Guds befalinger, skal det gå deg vel (vers 30)
A. Dette i overensstemmelse med hans ord (vers 30)
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Legg merke til at det sentrale budskapet i kiasmen 
fokuserer på den perioden i Almas liv da han opplevde 
stor smerte og sorg og vendte seg til Jesus Kristus for å 
få lindring (se Alma 36:17–18).

Alma 36:2–3. Minnes Guds barmhjertighet
•	 Alma	36:2–3	viderefører	et	tema	som	er	vektlagt	i	
hele Mormons bok. Nephi innledet sin beretning med å 
si at han ville vise oss at “Herrens milde barmhjertighet 
er over alle dem som han har utvalgt på grunn av 
deres tro, for å gjøre dem så mektige at de har makt 
til befrielse” (1 Nephi 1:20). I Alma 36 ba Alma sine 
sønner om å huske sine fedres fangenskap og hvordan 
Gud utfridde dem som satte sin lit til ham (se Alma 
36:2–3, 29).

Senere formante Moroni oss til å “minnes hvor barmhjer-
tig Herren har vært mot menneskenes barn, fra Adam 
ble skapt” (Moroni 10:3). Dette ble kanskje sterkest 
understreket av Alma den yngre: “Og se, nå sier jeg til 
dere, mine brødre, dere som tilhører denne kirke: Har 
dere bevart deres fedres fangenskap tilstrekkelig klart i 
erindringen? Ja, og har dere bevart hans barmhjertighet 
og langmodighet mot dem tilstrekkelig klart i erindrin-
gen? Og videre, står det tilstrekkelig klart for dere at han 
har befridd deres sjeler fra helvete?” (Alma 5:6).

Alma 36:6–10. Alma “falt til jorden” – i to eller tre 
dager?
•	 “Enkelte lesere av Mormons bok har hevdet at det er 
en uoverensstemmelse i beretningene om Almas 
omvendelse i Mosiah 27:23 
og Alma 36:10. Det er riktig 
at den ene beretningen sier 
‘to dager og to netter’ og 
den andre sier ‘tre dager og 
tre netter’, men det er ingen 
klar uoverensstemmelse 
ettersom de ikke henviser 
nøyaktig til det samme. I 
beretningen i Mosiah er det 
klart at tidselementet hen-
viser til hvor lenge prestene fastet, ikke hvor lenge Alma 
var bevisstløs. Legg merke til viktige detaljer i beretnin-
gen: Da Alma ble konfrontert av en engel og ble opp-
merksom på sine alvorlige synder, falt han til jorden 
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nesten som om han var død. Han ble så båret til sin far i 
denne hjelpeløse tilstand. Almas far tilkalte så Kirkens 
prester, og ‘etter at de hadde fastet og bedt i et tidsrom 
av to dager og to netter, fikk Almas lemmer sin styrke 
tilbake, og han sto opp.’ (Mosiah 27:22–23. Uthevelse 
tilføyd.) I beretningen i Almas bok viser ‘tre dager og tre 
netter’ helt klart til den samlede tid Alma ikke kunne 
åpne munnen eller bruke sine lemmer. (Alma 36:10.)” 
(Daniel H. Ludlow: A Companion to Your Study of the 
Book of Mormon [1976], 217–18).

Alma 36:11–16. Bedrøvelse etter Guds sinn
•	 President	Ezra	Taft	Benson	(1899–1994)	forklarte	for-
skjellen mellom verdslig sorg og den dypere bedrøvelse 
etter Guds sinn som er nødvendig for omvendelse:

“Det er ikke uvanlig å finne menn og kvinner i verden 
som angrer på de gale tingene de gjør. Iblant er dette 
fordi deres handlinger påfører dem selv eller noen de 
er glad i, stor sorg og elendighet. Iblant blir de bedrøvet 
fordi de blir oppdaget og straffet for sine handlinger. 
Slike verdslige følelser er ikke det samme som ‘bedrø-
velse etter Guds sinn’ …

Bedrøvelse etter Guds sinn er en Åndens gave. Det er 
en dyp erkjennelse av at våre handlinger har krenket 
vår Fader og vår Gud. Det er en klar og tydelig bevisst-
het om at vår adferd har påført Frelseren, den største av 
alle, han som var uten synd, kvaler og lidelser. Våre syn-
der fikk ham til å blø fra hver pore. Denne meget reelle 
mentale og åndelige smerten er det Skriftene omtaler 
som å ha ‘et sønderknust hjerte og en angrende ånd’.(Se 
3 Ne 9:20; Moroni 6:2; 20:37; 59:8; Salmene 34:18; 51:17; 
Jesaja 57:15.) En slik ånd er en absolutt forutsetning for 
sann omvendelse” (“En mektig forandring i hjertet”, Lys 
over Norge, mars 1990, 7).

•	 Eldste	Richard G.	Scott	i	De	tolv	apostlers	quorum	
forklarte en av grunnene til bedrøvelse etter Guds 
sinn: “De smertefulle konsekvensene av synd ble med 
hensikt lagt inn i planen for lykke av en medfølende 
himmelsk Fader så du ikke trenger å følge den tragiske 
kursen. En synder vil ikke bare lide i dette liv, men 
synder som ikke har blitt tilgitt gjennom sann omven-
delse, vil forårsake kvaler også på den andre siden av 
sløret [se L&p 19:4, 15–24]” (i Conference Report, okt. 
2002, 94; eller Liahona, nov. 2002, 87).

Kapittel 31
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Alma 36:17–21
Hvordan fikk Alma lindring for sine kvaler? 

Hvordan beskrev han det å bli tilgitt?

Alma 36:17–21. “[ Jeg kunne] ikke lenger huske 
mine smerter”
•	 President	Spencer W.	Kimball	(1895–1985)	pekte	på	
behovet for å stole helt og holdent på Jesus Kristus i 
omvendelsesprosessen:

“I Almas beretning kan den følsomme leser til en viss 
grad identifisere seg med ham, føle hans smerter og 
leve seg inn i den store redsel han følte da han forsto 
hvor alvorlig han hadde syndet. Leseren kan også bli 
delaktig i den store lindring Alma skulle få. Hvordan 
gikk dette til? På samme måte som det gjør for alle 
overtredere – ved at de får del i tilgivelsens mirakel 
gjennom en ekte omvendelse og ved å sette all sin lit til 
Jesu Kristi barmhjertighet …

Kvaler var nå blitt forvandlet til glede, smerte til ro, 
mørke til lys. Først nå kunne Alma føle fred. For sin 
sønn Shiblon understreket han hvilken kilde som er den 
eneste som kan gi denne fred.

‘… Og ikke før jeg ropte ut til Herren, Jesus Kristus, og 
ba om barmhjertighet, fikk jeg forlatelse for mine syn-
der. Men se, jeg ropte til ham, og jeg fant fred for min 
sjel’ (Alma 38:8.)” (Tilgivelsens mirakel [1969], 335).

•	 President	Ezra	Taft	Benson	forklarte	at	oppriktig	
omvendelse forutsetter en forandring i hjertet:

“Omvendelse innebærer noe mer enn bare å forandre 
sin oppførsel. Mange menn og kvinner i verden 
legger stor viljestyrke og selvbeherskelse for dagen 
når det gjelder å få bukt med dårlige vaner og kjødets 
svakheter. Men samtidig enser de ikke Mesteren, ja, 
av og til forkaster de ham åpenlyst. En slik forandring 
av oppførsel, selv om den går i positiv retning, er ikke 
sann omvendelse …

… Omvendelse innebærer ikke bare en forandring av 
handlinger, men en forandring i hjertet” (“En mektig 
forandring i hjertet”, Lys over Norge, mars 1990, 2).

Alma 36:23–24. Tegn på at man er født på ny
•	 President	Ezra	Taft	Benson	beskrev	den	forandring	
i hjertet som er et ledd i å bli født på ny: “Når denne 
store forandring er skjedd med oss, og den tilveie-
bringes kun gjennom tro på Jesus Kristus og ved at 
Ånden virker på oss, da er det som om vi er blitt et nytt 
menneske. Derfor blir denne forandring sammenlignet 
med en ny fødsel. Tusener av dere har erfart denne 
forandring. Dere har vendt ryggen til et liv i synd, av og 
til dyp og frastøtende synd, men ved å anvende Kristi 
blod på dere, har dere blitt rene. Dere føler ingen trang 
til å vende tilbake til deres gamle liv. Dere er blitt et nytt 
menneske. Det er dette en forandring i hjertet innebæ-
rer” (“En mektig forandring i hjertet”, Lys over Norge, 
mars 1990, 2).

Alma 36:30. “Gå deg vel i landet”
•	 Alma	nevnte	et	gjennomgangstema	i	Mormons	bok,	
nemlig å ha fremgang i landet. Alma 36:30 setter dette i 
sammenheng. Det betyr ikke nødvendigvis at alle inn-
byggerne vil bli rike i materiell forstand i dette liv. Ordet 
fremgang har snarere en åndelig betydning. Dette 
verset lærer oss at om vi ikke “holder Guds befalinger”, 
skal vi ikke ha fremgang, men “bli utestengt fra hans 
nærhet”. Derfor er de som har fremgang i landet, de 
som lykkes med å oppnå de åndelige velsignelser som 
følger av å være Herren nær. De er inne på et spor som 
vil lede dem til Herrens nærhet.

Alma 37. Skriftenes viktighet og verdi
•	 For	å	hjelpe	sin	sønn	Helaman	å	forberede	seg	til	å	
bli folkets nye leder og opptegnelsesfører, understreket 
Alma Skriftenes viktighet. Noen av de viktige poengene 
han fikk frem, var at Herren ville bevare messingplatene 
og nephittenes opptegnelse på en forunderlig, men 
enkel måte (se Alma 37:1–5). Han befalte sin sønn å 
føre en opptegnelse om sitt folk og lærte ham at Skrif-
tene har til hensikt å utvide vår erindring, overbevise 
oss om våre feilaktige handlinger og bringe oss til 
kunnskap om Gud og hans frelsesplan (se vers 8–9). 
Han minnet deretter sin sønn på at bare den som hol-
der budene, er verdig til å nedtegne hellig skrift (vers 
14–16). Alma lovet dessuten sin sønn, og oss, at hvis 
vi vil følge Kristi ord, vil de “føre oss gjennom denne 
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sorgens dal og inn i et lovet land som er langt bedre” 
(vers 45).

Eldste David A. Bednar i 
De tolv apostlers quorum 
forklarte hvordan vi kunne 
få mer ut av vårt skriftstu-
dium: “Skriftene inneholder 
Kristi ord og er et reservoar 
av levende vann som er lett 
tilgjengelig for oss, og som 

vi kan drikke både dypt og lenge av. Dere og jeg må se 
hen til og komme til Kristus, som er ‘kilden med 
levende vann’ (1 Nephi 11:25; sammenlign med Ether 
8:26; 12:28), ved å lese (se Mosiah 1:5), studere (se L&p 
26:1), granske (se Johannes 5:39; Alma 17:2) og nyte (se 
2 Nephi 32:3) Kristi ord slik de finnes i de hellige skrif-
ter. Ved å gjøre dette kan vi få åndelig veiledning og 
beskyttelse på vår vei gjennom jordelivet” (“Et reservoar 
av levende vann” [Kirkens skoleverks temakveld for 
Unge voksne, 4. feb. 2007], 1).

Alma 37:1–8 
Hvilket emne tok Alma opp da han talte om 

styrken i små og enkle ting? Hvordan  passer 
skriftstudium med dette prinsippet?

Alma 37:6–7.    “Små og enkle ting”
•	 Eldste	M. Russell	Ballard	i	De	tolv	apostlers	quorum	
forklarte hvor viktig det er å gi akt på små og enkle ting:

“Vi er vitne til store og altomfattende verdensbegivenhe-
ter, men vi må ikke glemme at Herrens hensikt med vårt 
personlige liv vanligvis blir realisert gjennom små og 
enkle ting, og ikke det storslagne og iøynefallende …

Vi blir motivert av store og strålende begivenheter, 
mens de små ting ofte ikke holder på vår oppmerk-
somhet. Alma var klar over at Liahona bare virket ved 
tro, og sa: ‘Ikke desto mindre, fordi disse mirakler ble 
utført ved enkle virkemidler … var [Lehis folk] dovne 
og glemte å utøve sin tro og flid, og da opphørte disse 
vidunderlige gjerninger, og de hadde ingen fremgang 
på reisen’ (Alma 37:41).

Blir vår reise av og til hemmet når vi glemmer betydnin-
gen av de små ting? (se Alma 37:46). Forstår vi at små 
begivenheter og valg er bestemmende for retningen i 
livet på samme måte som små ror bestemmer hvilken 
retning store skip skal gå? (se Jakobs brev 3:4; L&p 
123:16) …

… Vi trenger å ha familiebønner og personlige bønner, 
å studere Skriftene, spesielt Mormons bok, avholde 
familiens hjemmeaften, følge Frelserens formaning om 
å vise innbyrdes kjærlighet og å være omtenksomme, 
vennlige og milde overfor familien. Ved å gjøre disse og 
andre lignende små og enkle ting er vi blitt lovet at vårt 
liv vil bli fylt av fred og glede” (i Conference Report, 
april 1990, 4, 8; eller Lys over Norge, juli 1990, 5).

Alma 37:19. Kraften i Mormons bok
•	 Eldste	Bruce R.	McConkie	(1915–85)	i	De	tolv	apost-
lers quorum ga oss noen eksempler på hvordan kraften 
i Mormons bok blir og vil bli tilkjennegitt: “Hvilken 
kraft har så Mormons bok? Den vil forkynne det evige 
evangelium, den vil samle Israel, den vil bygge det 
nye Jerusalem, den vil forberede et folk for det annet 
komme, den vil innlede tusenårsriket – eller den vil 
i det minste spille en så viktig rolle i alt dette at dens 
verdi og kraft neppe kan overdrives” (The Millennial 
Messiah [1982], 171).

Alma 37:21, 27–29, 32. Ikke avsløre hemmelige 
mørkets gjerninger
•	 President	Boyd K.	Packer,	president	for	De	tolv	
apostlers quorum, forklarte at det å undervise om synd i 
altfor store detaljer, kan vekke nysgjerrighet til å ekspe-
rimentere med synd:

“Jeg er overbevist om at to av de største feil man kan 
gjøre, er å gå for detaljert inn på emnet og å undervise 
om det på feil tidspunkt …

Jeg kjenner til mer enn ett tilfelle hvor en ung person 
har blitt ledet til å eksperimentere med vulgær og 
unaturlig umoral på grunn av en tanke som kom fra 
biskopen i et intervju.

De som underviser, og jeg snakker om ledere, lærere og 
foreldre, skulle ha dette budskapet i bakhodet. Forestill 
deg en far og en mor som skal reise bort en tid. Idet de 
går ut døren, sier de til sine små barn som kommer til å 
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være alene mens de er borte: ‘Nå må dere være flinke. 
Hva dere enn gjør mens vi er borte, må dere ikke finne 
krakken i spiskammeret og klatre opp til fjerde hylle, 
flytte kakeboksen, finne frem bønneposen bak den og 
ta en bønne og putte den opp i nesen. Er det greit?’

Noen av oss er akkurat like dumme. Humoren i illustra-
sjonen blir ganske tørr når man tenker på det første som 
skjer når foreldrene har gått. Vi kan da være klokere 
enn som så. De unge skulle vite helt fra starten av at 
kyskhet er et hellig tema” (Teach Ye Diligently [1975], 
256–57).

Alma 37:35.    Hvilke velsignelser følger av å 
lære våre unge å holde Guds bud?
•	 President	Ezra	Taft	Benson	beskrev	den	styrke	man	
får ved å lære å holde budene tidlig i livet, mens man 
fremdeles er ung: “Gi meg en ung mann som har holdt 
seg moralsk ren og trofast deltatt på sine møter i Kirken. 
Gi meg en ung mann som har foredlet sitt prestedømme 
og gjort seg fortjent til Plikt overfor Gud-belønningen 
og er ørnespeider. Gi meg en ung mann som har fullført 
Seminar og har et brennende vitnesbyrd om Mormons 
bok. Gi meg en slik ung mann, og jeg vil gi deg en ung 
mann som kan utføre mirakler for Herren på misjons-
marken og gjennom hele sitt liv” (i Conference Report, 
april 1986, 59; eller Lys over Norge, nr. 6 1986, 41).

•	 Skriftene	inneholder	mange	eksempler	på	at	Herren	
kaller dem som fremdeles er i sin ungdom, til sine 
ledere: Joseph Smith var 14 år gammel (se Joseph 
Smith–Historie 1:7); Mormon var 15 år gammel (se 
Mormon 1:15); Samuel i Det gamle testamente var bare 
et barn da han ble kalt av Herren (1 Samuel 3:1–10).

President Joseph F. Smith vitnet om forholdet mellom å 
holde budene tidlig i livet og å bli kalt til å tjene Herren 
senere: “Dere kan i dag se dere om, og hvem andre er 
folkets ledere i dag enn de som tidlig og hengivent viet 
seg selv til sin tro! Man kan forutse hvem som skal bli 
ledere ved å iaktta de guttene som viser selvrespekt 
og renhet og som viser ærlighet i alt godt verk. Herren 
vil ikke velge menn fra noen annen gruppe av sitt folk 
… Den motsatte kurs, å vente med å tjene Herren til 
ungdommens ville ugress er sådd, er forkastelig. Det vil 
alltid være noe som mangler ved den som tilbringer sin 
ungdom i ugudelighet og synd, og som først i senere 

år vender seg til rettferdighet … Når man omvender 
seg sent i livet fra ungdommens villfarelse og synd, 
medfører det stor sorg og smerte, mens man kan finne 
trøst og rike belønninger i å tjene Herren i den tidlige 
manndoms kraft” (Læresetninger i evangeliet, 5. utg. 
[1939], 284).

Alma 37:38–47
Hvilke konkrete paralleller ser du  mellom 

Liahona og Skriftene, eller mellom 
 Liahona og Den hellige ånd i vår tid?

Alma 37:38–47. Liahona
•	 I	årenes	løp	har	en	rekke	generalautoriteter	beskrevet	
forskjellige midler som Herren bruker for å veilede oss 
på vår vei gjennom livet, som en Liahona.

Eldste W. Rolfe Kerr i De sytti sammenlignet Kristi ord 
med Liahona: “Så vi ser, brødre og søstre, at Kristi ord 
kan være en Liahona for hver av oss og vise oss veien. 
La oss ikke være dovne fordi veien er lett. La oss i tro 
ta til oss Kristi ord slik de er nedskrevet i hellig skrift og 
som de tales av levende profeter, seere og åpenbarere. 
La oss med tro og flid nyte Kristi ord, for Kristi ord vil 
være vår åndelige Liahona som viser oss alt vi skulle 
gjøre” (i Conference Report, april 2004, 38; eller Lia-
hona, mai 2004, 37).

•	 President	Thomas S.	Monson	sammenlignet	Liahona	
med en patriarkalsk velsignelse: “Den samme Herre 
som ga Lehi en Liahona, gir deg og meg i dag en 
sjelden og verdifull gave som vil veilede oss i livet … 
Gaven jeg refererer til er kjent som en patriarkalsk 
velsignelse” (Live the Good Life [1988], 36).

President Spencer W. Kimball sammenlignet Liahona 
med Kristi lys, eller vår samvittighet:

“Ville dere ikke likt å ha en slik kule … ?

… Herren ga … hvert individ en samvittighet som sier 
fra hver gang vi begynner å slå inn på gale veier …

… Hvert barn har fått den” (i Conference Report, okt. 
1976, 117; eller Ensign, nov. 1976, 79).
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•	 Eldste	David	A.	Bednar	sammenlignet	Liahona	med	
Den hellige ånds gave:

“På vår vei gjennom livet mottar hver av oss rettledning 
fra Den hellige ånd, slik Lehi ble ledet ved hjelp av 
Liahona …

Den hellige ånd virker i vårt liv nøyaktig slik Liahona 
gjorde for Lehi og hans familie – i forhold til vår tro og 
flid og oppmerksomhet …

Og Den hellige ånd gir oss i dag de midler hvorved vi 
kan motta, ‘ved små og enkle ting’ (Alma 37:6), bedre 
forståelse av Herrens veier …

Herrens ånd kan være vår veiviser og vil velsigne oss 
med rettledning, instruksjon og åndelig beskyttelse 
under vår jordiske reise” (i Conference Report, april 
2006, 31; eller Liahona, mai 2006, 30–31).

Alma 38:12. “[Hold] alle dine lidenskaper i 
tømme”
•	 Et bissel er seletøyet om  
hodet på en hest. Det 
består av remmer og et 
munnbitt, som gir rytteren 
kontroll.

Eldste Bruce C. Hafen i De 
sytti og hans hustru Marie 
forklarte at et bissel er ment 
å styre, ikke ødelegge, 
ønsker og lidenskaper: “Er 
selvfornektelse klokt fordi 
det er noe galt med våre lidenskaper, eller fordi det er 
noe riktig med våre lidenskaper? Alma lærte sin sønn: 
‘Hold alle dine lidenskaper i tømme så du kan bli fylt 
med kjærlighet.’ (Alma 38:12; uthevelse tilføyd.) Han sa 
ikke at vi skulle eliminere og heller ikke undertrykke 
våre lidenskaper, men holde dem i tømme – kanalisere 
og styre dem i riktig retning. Hvorfor det? Fordi disiplin 
muliggjør en rikere, dypere kjærlighet” (The Belonging 
Heart [1994], 302).

Alma 39. Kyskhetsloven
•	 “Ha	ikke	noe	seksuelt	forhold	før	ekteskapet,	og	vær	
fullstendig trofast mot din ektefelle etter at dere har blitt 
gift. Satan kan friste deg til å tenke at seksuell intimitet 
før ekteskapet kan aksepteres når to mennesker elsker 

©
 P

ho
to

sp
in

hverandre. Det er ikke riktig. I Guds øyne er seksuelle 
synder ytterst alvorlige fordi de tilsmusser den kraft Gud 
har gitt oss til å skape liv …

Gjør ikke noe før ekteskapet som vil vekke de sterke 
følelsene som bare må komme til uttrykk innenfor ekte-
skapet. Innlat deg ikke på lidenskapelig kyssing, å ligge 
ned med eller oppå en annen, eller å berøre intime, 
hellige deler av en annens kropp, hverken med eller 
uten klær på. Tillat ingen å gjøre det med deg. Vekk 
ikke slike følelser i din egen kropp.

I kulturer hvor det er akseptabelt å ha stevnemøter eller 
gjøre kur til hverandre, så behandle alltid din venn eller 
venninne med respekt, aldri som en bruksgjenstand 
for dine begjærlige lyster. Opphold deg alltid på steder 
hvor du lett kan ha kontroll over dine fysiske følelser. 
Delta ikke i samtaler eller aktiviteter som vekker seksu-
elle følelser.

Homoseksuelle handlinger er alvorlig synd. Hvis du 
strever med tiltrekning til personer av ditt eget kjønn, 
så søk råd hos foreldrene dine og biskopen. De vil 
hjelpe deg.

Ofre for voldtekt, incest eller annen form for seksuelt 
overgrep er ikke skyldige i synd. Hvis du har blitt offer 
for en slik kriminell handling, så vit at du er uskyldig og 
at Gud elsker deg. Søk umiddelbart råd hos biskopen 
så han kan rettlede deg gjennom den følelsesmessige 
helbredelsesprosessen” (Til styrke for ungdom: Hvordan 
oppfylle vår plikt overfor Gud [2001], 27–28).

Alma 39:3. Hvor alvorlig er seksuell synd?
•	 Eldste	Jeffrey R.	Holland	talte	om	den	katastrofale	
virkning av seksuell synd og viktigheten av å bevare 
vår dyd til vi er gift: “Når det gjelder intimitet mellom 
mennesker, må du vente! Du må vente til du kan gi alt, 
og du kan ikke gi alt før du er juridisk og lovmessig gift. 
Å gi ulovlig noe du ikke har å gi (husk: ‘du tilhører ikke 
deg selv’ [1 Korinterbrev 6:19]), og å gi bare en del av 
det som ikke kan etterfølges av å gi hele deg i gave, er 
ensbetydende med følelsesmessig russisk rulett. Hvis du 
fortsetter å søke fysisk tilfredsstillelse uten himmelens 
godkjennelse, løper du en fryktelig risiko for så stor 
åndelig, psykisk ødeleggelse at du kan undergrave 
både din lengsel etter fysisk intimitet og din evne til å 
vise helhjertet hengivenhet overfor virkelig kjærlighet 
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senere. Du kan komme til dette riktigere tidspunktet for 
bemyndiget kjærlighet, for virkelig forening, og så til 
din forferdelse oppdage at det du skulle ha spart, har 
du brukt, og at bare Guds nåde kan restituere den dyd 
du så skjødesløst har forspilt. Den beste gave du kan 
gi din evige ledsager på bryllupsdagen, er det beste av 
deg selv – ren og ubesmittet og verdig den samme ren-
het til gjengjeld” (i Conference Report, okt. 1998, 100; 
eller Liahona, jan. 1999, 89).

•	 President	Boyd K.	Packer	beskrev	forholdet	mellom	
skaperkraften og frelsesplanen:

“Kraften til å skape – eller skal vi si til å formere oss – er 
ikke bare en tilfeldig del av planen, den er absolutt 
nødvendig. Uten denne kunne ikke planen virkeliggjø-
res. Misbruk av kraften kan velte planen.

En stor del av den lykke dere opplever i dette liv, 
avhenger av hvordan dere bruker denne hellige kraft til 
å skape” (i Conference Report, april 1972, 136–37; eller 
Ensign, juli 1972, 111).

Alma 39:4
Hva sa Alma at Corianton skulle ha gjort  
som ville ha holdt ham unna fristelsen?  

Hvordan kan du anvende dette på deg selv?

Alma 39:5. Nest etter mord i rekken av  
alvorlige synder
•	 Eldste	Jeffrey R.	Holland	forklarte	sammenhengen	
mellom en sjels verdi og forsoningen for å hjelpe oss å 
forstå hvorfor seksuell overtredelse er så alvorlig:

“Ved å utnytte en annens kropp – som er ensbetydende 
med å utnytte hans eller hennes sjel – vanhelliger 
man Kristi forsoning som frelste denne sjelen og som 
muliggjør den gave som evig liv er. Og når man spotter 
Rettferdighetens Sønn, trer man inn i en sfære av hete 
som er hetere og helligere enn middagssolen. Du kan 
ikke gjøre det uten å bli brent.

Vær så snill å aldri si: ‘Hvem tar skade av det? Hvorfor 
ikke litt frihet? Jeg kan begå litt overtredelse nå og 
omvende meg senere.’ Vær så snill å ikke være så 
tåpelig og så hjerteløs. Du kan ikke ustraffet ‘korsfeste 

Kristus på nytt’ [se Hebreerne 6:6]. ‘Fly hor’ [1 Korin-
terbrev 6:18], utbryter Paulus, ‘eller noe lignende’ [L&p 
59:6; uthevelse tilføyd] tilføyer Lære og pakter. Hvorfor 
det? Jo, for det første på grunn av den ubeskrivelige 
lidelse både på kropp og ånd som verdens Frelser 
gjennomgikk så vi kunne slippe. Vi skylder ham noe 
for det. Vi skylder ham virkelig alt. ‘Dere tilhører ikke … 
dere selv,’ sier Paulus. ‘Dere er dyrt kjøpt. La da legemet 
være til ære for Gud ’ (1 Korinterbrev 6:19–20, uthevelse 
tilføyd]. Ved seksuell overtredelse settes sjelen i fare 
– både legemet og ånden” (i Conference Report, okt. 
1998, 99–100; eller Liahona, jan. 1999, 89).

Alma 39:6. Hva er den utilgivelige synd?
•	 Profeten Joseph Smith (1805–44) ga oss ytterligere 
kunnskap om den utilgivelige synd: “Alle synder skal bli 
tilgitt, bortsett fra synden 
mot Den hellige ånd, for 
Jesus vil frelse alle unnta-
gen fortapelsens sønner. 
Hva må et menneske gjøre 
for å begå den utilgivelige 
synd? Det må motta Den 
hellige ånd, få himlene 
åpnet for seg og kjenne 
Gud og så synde mot Den 
hellige ånd. Etter at et men-
neske har syndet mot Den hellige ånd, er det ikke len-
ger mulig å omvende seg. Han må si at solen ikke 
skinner selv om han ser det, han må fornekte Jesus 
Kristus etter at himlene er blitt åpnet for ham, han må 
med åpne øyne fornekte at frelsesplanen er sann. Og i 
samme øyeblikk begynner han å bli en fiende. Dette er 
tilfellet med mange frafalne fra Jesu Kristi Kirke av Siste 
Dagers Hellige” (History of the Church, 6:314).

Alma 39:9. “[Gå ikke mer] etter dine øynes lyster”
•	 Hvordan	gjelder	det	å	ikke	gå	etter	våre	øynes	lyster	
oss? I dagens samfunn med avansert teknologi tilbyr 
Satan slike fristelser på mange måter. Mange profeter i 
de senere år har advart oss mot farene ved pornografi i 
dens mange former.

Eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum for-
klarte farene ved å slippe ondskap inn i vårt sinn: “Vår 
Frelser understreket viktigheten av seksuell renhet da 
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han sa at det var syndig av en mann så mye som å se på 
en kvinne for å begjære henne [se Matteus 5:28] … Vi er 
omgitt av salgsfremmende litteratur om forbudt seksuell 
omgang, både på trykk og på skjermen. For deres eget 
beste, unngå den. Pornografiske eller erotiske historier 
og bilder er verre enn uren eller bedervet mat. Kroppen 
har et forsvar for å kvitte seg med usunn mat. Med 
noen få fatale unntak vil dårlig mat bare gjøre deg syk, 
uten å gi deg varige mén. En person som derimot tar 
del i skitne historier eller pornografiske eller erotiske 
bilder og litteratur, lagrer dem i det fantastiske gjen-
finningssystemet vi kaller hjernen. Hjernen kaster ikke 
opp igjen det urene. Når det først er lagret, vil du alltid 
kunne huske det, og dets perverse bilder kan dukke 
opp i tankene og trekke deg bort fra det som er sunt 
og godt i livet” (“Things They’re Saying”, New Era, feb. 
1974, 18).

•	 President	Ezra	Taft	Benson	beskrev	flere	metoder	
som Satan bruker for å få pornografi inn i vårt sinn:

“Overvei omhyggelig profeten Almas ord til sin villfarne 
sønn Corianton: ‘[Forsak] dine synder og [gå] ikke mer 
… etter dine øynes lyster’ (Alma 39:9).

‘Dine øynes lyster.’ Hva betyr dette uttrykket i våre 
dager?

Kinofilmer, TV-programmer og video som er både asso-
siasjonsvekkende og utuktige.

Tidsskrifter og bilder som er uanstendige og 
pornografiske.

Vi råder dere, unge menn, til ikke å tilsmusse deres sinn 
med slike nedbrytende saker, for det sinn som denne 
skitt går gjennom, blir aldri det samme etterpå. Ikke se 
vulgære kinofilmer eller video, delta ikke i noen under-
holdning som er umoralsk, assosiasjonsvekkende eller 
pornografisk. Lytt ikke til musikk som er nedbrytende” 
(i Conference Report, april 1986, 58; eller Lys over 
Norge, nr. 6 1986, 41).

•	 President	Gordon	B.	Hinckley	(1910–2008)	tilføyde	
sitt vitnesbyrd om pornografiens onder:

“Pornografi er tekst- eller billedmateriale som har til 
hensikt å pirre oss og lokke oss inn på områder som 
bare kan føre til sorg. Den er forlokkende. Den spiller 
på de instinkter som bor i oss alle, instinkter Gud har 

gitt oss som et ledd i hans store hensikter. Pornografi 
er et redskap djevelen bruker til å dreie disse instink-
tene inn på forbudte veier. Den viser ofte vakre unge 
kvinner og kjekke unge menn. Dens formål er at dens 
opphavsmenn skal tjene penger. Når den brukes, blir 
resultatet forvrengning av tankegangen og pirring av 
lidenskapene til alle som faller i dens felle. Opphavs-
mennene tjener milliarder. Den fører til hjertesorg, 
smerte og anger for dem som gir etter for den.

Den finnes i blader som kan kjøpes i de fleste aviskios-
ker, på kinoer som viser vulgære og voldelige filmer, 
og på TV-skjermene i våre egne hjem” (Teachings of 
Gordon B. Hinckley [1997], 460).

•	 Uttrykket	“nekte	seg”	som	brukes	i	Alma	39:9,	er	
ikke vanlig i dag. I Websters ordbok fra 1828 finner vi 
imidlertid følgende nyttige definisjoner (på det engelske 
uttrykket “cross yourself”) som kan forklare Almas råd 
til sin sønn: “Å slette, å annullere, å motvirke, å slutte, å 
utelukke” (Noah Webster’s First Edition of an American 
Dictionary of the English Language, 1828 [1967]). Alle 
disse handlingene stemmer godt overens med det man 
må gjøre for å unngå moralsk overtredelse, det emnet 
Alma underviste sin sønn Corianton om. Se også fotno-
ten til Alma 39:9b.

Alma 39:11–12. Lede andre bort fra sannheten
•	 I	Alma	39:11–12	forklarte	Alma	for	Corianton,	sin	
villfarne sønn, det faktum at vårt dårlige eksempel kan 
føre andre bort fra evangeliet.

President Joseph Fielding Smith (1876–1972) minnet oss 
om hvor alvorlig det er å lede andre bort fra sannheten:

“Jeg tror den største forbrytelse her i verden begås når 
man leder menn og kvinner som er Guds barn, bort fra 
sanne prinsipper. I dagens samfunn ser vi filosofier av 
forskjellig slag som ødelegger troen, troen på Gud og 
troen på evangeliets prinsipper. Dette er fryktelig.

Herren sier at om vi arbeider alle våre dager og bare 
frelser en eneste sjel, vil vi glede oss storlig sammen 
med ham, og hvor stor vil på den annen side ikke vår 
sorg og vår fordømmelse være hvis vi på grunn av våre 
handlinger har ledet en sjel bort fra denne sannhet.

Hvor sterkt skal ikke den stå fordømt og hvor strengt 
skal ikke den bli straffet i evigheten, som forblinder en 
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sjel, som sprer feiltagelser og som gjennom sin under-
visning ødelegger guddommelig sannhet, en sannhet 
som kan føre et menneske inn i Guds rike og inn i 
rikets fylde. For den som ødelegger en sjel, ødelegger 
det største som noensinne er blitt skapt” (Frelsende 
læresetninger, red. Bruce R. McConkie, 3 bind [1954–
56], 1:271).

Alma 39:12–13, 15. “Vend deg til Herren”, og 
erkjenn dine feil
•	 “Hvis du har begått seksuelle overtredelser, så ta fatt 
på omvendelsesprosessen nå så du kan finne indre fred 
og føle at du har Ånden 
helt og fullt med deg. Be 
Herren om tilgivelse. Snakk 
med biskopen din. Han vil 
hjelpe deg å oppnå den 
tilgivelse som er tilgjengelig 
for dem som virkelig 
omvender seg” (Til styrke 
for ungdom, 28).

•	 Eldste	Richard G.	Scott	forklarte	hva	vi	må	gjøre	for	å	
“vende oss til Herren” og få tilgivelse for alvorlige syn-
der som umoral: “Jeg vil et øyeblikk tale til enhver som 
har falt for alvorlig fristelse. Vær så snill å slutte nå. Du 
kan klare det med hjelp fra en forståelsesfull far eller 
mor, biskop eller stavspresident. Alvorlig overtredelse 
som umoral krever hjelp fra en som har myndighets-
nøkler, som en biskop eller stavspresident, til i stillhet 
å utarbeide omvendelsesprosessen og forsikre seg om 
at den er fullstendig og blir utført på riktig måte. Begå 
ikke den feil å tro at fordi du har bekjent en alvorlig 
overtredelse, har du omvendt deg fra den. Det er et 
viktig trinn, men er ikke alt som kreves. Gå heller ikke 
ut fra at fordi en eller annen ikke spurte deg om viktige 
detaljer i en overtredelse, at du ikke trenger å nevne 
dem. Du må personlig forsikre deg om at biskopen eller 
stavspresidenten forstår disse detaljene så han kan gi 
deg den hjelp du trenger gjennom omvendelsesproses-
sen, så du kan få full tilgivelse” (i Conference Report, 
okt. 1998, 89; eller Liahona, jan. 1999, 79).

•	 Eldste	Jeffrey R.	Holland	sa	at	Herren	vil	være	med	
deg og styrke deg hvis du omvender deg på riktig måte: 
“Til dere tilbys omvendelsens fred og fornyelse som er 
tilgjengelig ved den Herre Jesu Kristi forsoning. I slike 
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alvorlige saker er omvendelsens vei ikke lett å ta fatt 
på og heller ikke smertefri. Men verdens Frelser vil gå 
den avgjørende strekningen sammen med deg. Han 
vil styrke deg når du vakler. Han vil være ditt lys når 
det ser som mørkest ut. Han vil ta din hånd og være 
ditt håp når håpet synes å være alt du har igjen. Hans 
medfølelse og barmhjertighet, med all sin rensende og 
helbredende kraft, gis vederlagsfritt til alle som virkelig 
ønsker fullstendig tilgivelse og vil ta de skritt som fører 
dit” (i Conference Report, okt. 1998, 101–2; eller Lia-
hona, jan. 1999, 89).

Alma 39:17–19. Frelsesplanen var kjent før 
verden ble skapt
•	 Noen	religioner	tror	på	et	liv	i	en	eller	annen	form	
etter jordelivet. Det er imidlertid svært få som tror på 
et liv før jordelivet. Profeten Joseph Smith forklarte hva 
Herren visste selv før skapelsen: “Den store Jehova 
forutså alt som skulle skje med hensyn til frelsesplanen 
før jorden ble til …  fortiden, nåtiden og fremtiden var 
og er ved ham et evig ‘nå’. Han kjente til Adams fall, 
de misgjerninger som ble begått av dem som levde før 
vannflommen og hvor dypt den menneskelige familie 
ville synke ned i synd … Han kjente til menneskets fall 
og menneskets forløsning. Han kjente frelsesplanen og 
henviste til den. Han var fortrolig med situasjonen i alle 
nasjoner og med deres fremtid … Han kjenner situa-
sjonen både til de levende og de døde, og har i rikelig 
grad sørget for deres forløsning” (History of the Church, 
4:597).

Punkter å grunne på
•	 Da	Alma	ble	overbevist	om	at	Gud	virkelig	fantes	og	

at evangeliet var sant, begynte han øyeblikkelig å føle 
stor sorg for sine tidligere synder. Hvorfor tror du det 
skjedde? Hvordan kan dette anvendes på oss i dag?

•	 Alma	understreket	Skriftenes	viktighet	for	sin	sønn	
Helaman. Profeter i vår tid fortsetter å gjøre det 
samme overfor oss. Nyter du eller noen du kjenner, 
velsignelsene av daglig skriftstudium? På hvilke måter 
er Skriftene til velsignelse for dem som regelmessig 
nyter av dem? Hvordan kan du gjøre ditt personlige 
skriftstudium til en vane, eller styrke denne vanen?

•	 Hva	kan	vi	lære	av	Shiblons	eksempel	som	vil	hjelpe	
oss å holde oss sterke gjennom både gode og dårlige 
tider?

Alma 36–39

233



Forslag til oppgaver
•	 Prinsippene	i	Almas	omvendelse	og	tilgivelse	er	de	

samme for oss i dag, selv om omstendighetene er 
annerledes i dag. Lag en oversikt på én side over 
noen av prinsippene som spiller inn, og hvordan de 
kan anvendes på oss i dag.

•	 Alma	fortalte	Corianton	at	seksuelle	overtredelser	
kommer nest etter mord i rekken av alvorlige synder. 
Lag en skriftlig plan for hva du kan gjøre nå for å 
beskytte din renhet.

Kapittel 31
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Alma 40 – 42

Kapittel 32

Innledning
Hva skjer med oss etter døden? Alma 40–42 fokuserer 
på Almas råd til sin villfarne sønn Corianton, som hadde 
et lignende spørsmål. I sitt svar underviste Alma om 
åndeverdenen, dommen, oppstandelsen, gjenopprettel-
sens lov og straff for syndere. Idet Alma rundet av sin 
undervisning av Corianton, besvarte han spørsmål om 
hvordan livet ville ha vært uten omvendelse, synd, lov 
og straff. Almas svar til sin sønn hjelper også oss å forstå 
planen for lykke og Guds rettferdighet og barmhjertig-
het, og hvordan de virker på vår evige fremgang.

Kommentarer
Alma 40:4–10. “Alt er som én dag for Gud”
•	 Etter	å	ha	vitnet	for	Corianton	om	at	det	finnes	en	
oppstandelse fra de døde, uttrykte Alma usikkerhet 
rundt når oppstandelsen vil finne sted for alle mennes-
ker. Dette spilte imidlertid ingen rolle for Alma, for han 
sa at “alt er som én dag for Gud” (Alma 40:8). Profeten 
Joseph Smith (1805–44) sa at for Gud er alle ting “åpen-
bart – fortid, nåtid og fremtid – og er alltid for Herrens 
åsyn” (L&p 130:7).

Eldste Neal A. Maxwell (1926–2004) i De tolv apostlers 
quorum forklarte hvordan ting gjøres på Guds måte:

“Gud arbeidet med vår forløsning lenge før vår jordiske 
tidsregning begynte – og han vil fremdeles arbeide 
med den når den jordiske tidsregning er forbi (se L&p 
88:110; Alma 40:8) …

Heldigvis vil ting da skje på Guds måte, ikke vår (se 
L&p 104:16). Derfor vil Guds hensikter, hans tålmodig-
het, hans kraft og hans uutgrunnelige kjærlighet, som 
var i virksomhet lenge før tidsregningen begynte, også 
være i virksomhet etter at tiden ikke er mer (se L&p 
84:100; Alma 40:8).

Disse og andre sannheter er noe av det Paulus kalte 
‘dybdene i Gud’ (1 Korinterbrev 2:10)” (A Wonderful 
Flood of Light [1990], 50, 58–59).

Profeten Joseph Smith sa også at “den store Jehova for-
utså alt som skulle skje med hensyn til frelsesplanen før 
jorden ble til, ja, endog før ‘alle morgenstjerner jublet av 
glede’; og fortiden, nåtiden og fremtiden var og er ved 
ham et evig ‘nå’” (History of the Church, 4:597).

Alma 40:11. Alle menneskers ånder “blir tatt 
hjem til den Gud som ga dem liv”
•	 Hvis	vi	kommer	til	åndeverden	når	vi	dør,	ikke	til	
Guds nærhet, hvordan kan vi forstå Almas ord?

President Joseph Fielding Smith (1876–1972) forklarte at 
Alma ikke nødvendigvis mente at vi blir bragt tilbake til 
Guds nærhet: “Slik jeg forstår Almas ord her [40:11], er 
ikke meningen å formidle den tanke at alle ånder kom-
mer tilbake til Guds nærhet for å få tildelt et fredens 
sted eller et straffens sted og få sin individuelle dom av 
ham. ‘Tatt hjem til Gud’ [sammenlign med Predikantens 
bok 12:7] betyr ganske enkelt at deres jordeliv er slutt 
og de har vendt tilbake til åndeverden, der de blir anvist 
plass etter sine gjerninger sammen med de rettferdige 
eller de urettferdige, for der å vente på oppstandelsen. 
‘Tilbake til Gud’ er et uttrykk som har et motstykke i 
mange andre velkjente tilstander. For eksempel: En 
mann tilbringer en bestemt tid i en eller annen misjon i 
utlandet. Når han blir avløst og kommer tilbake til USA, 
kan han si: ‘Det er deilig å være hjemme igjen’, selv om 
hans hjem kanskje er et sted i Utah eller Idaho eller en 
annen del av Vesten” (Answers to Gospel Questions, red. 
Joseph Fielding Smith jr., 5 bind. [1957–66], 2:85).

President George Q. Cannon (1827–1901) i Det første 
presidentskap forklarte at Alma “mener ikke å si at de 
øyeblikkelig vises inn i Guds personlige nærhet. Han 
bruker åpenbart disse ordene i en betinget forstand” 
(Gospel Truth: Discourses and Writings of President 
George Q. Cannon, red. Jerreld L. Newquist [1987], 58).

Alma 40:11–15. Sjelens tilstand mellom døden og 
oppstandelsen
•	 Følgende	klargjøring	hjelper	oss	å	forstå	sjelers	til-
stand etter døden og før oppstandelsen: “Når det fysiske 
legemet dør, lever ånden videre. I åndeverden blir de 
rettferdiges ånder ‘ønsket velkommen i en lykkens til-
stand som kalles paradis, en hvilens tilstand, en fredens 
tilstand hvor de skal hvile fra alle sine vanskeligheter 
og fra all bekymring og sorg’ (Alma 40:12). Et sted 
som kalles åndenes fengsel, er beredt for ‘dem som 
døde i sine synder uten kunnskap om sannheten, eller 
i overtredelse ved å forkaste profetene’ (L&p 138:32). 
Åndene som er i varetekt, blir ‘undervist i tro på Gud, 
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omvendelse fra synd, stedfortredende dåp til syndenes 
forlatelse, Den Hellige Ånds gave ved håndspåleggelse, 
og i alle evangeliets øvrige prinsipper som de [må] 
kjenne’ (L&p 138:33–34). Hvis de aksepterer evangeliets 
prinsipper, omvender seg fra sine synder og tar imot 
ordinansene som blir utført på deres vegne i templene, 
vil de bli ønsket velkommen til paradis” (Tro mot pak-
ten – En oppslagsbok i evangeliet [2004], 20).

•	 President	Brigham	Young	(1801–77)	hjalp	oss	å	få	en	
bedre forståelse av forskjellen i beliggenhet mellom ånde-
verden og Guds bolig: “Hvor går du hen når du legger 
ned dette tabernakel? Til den åndelige verden. Går du til 
Abrahams skjød? Nei, ikke noe i nærheten, men til ånde-
verden. Hvor er åndeverden? Den er her. Går gode og  
onde ånder sammen? Ja, det gjør de. Bebor de begge ett 
og samme rike? Ja, det gjør de. Går de til solen? Nei. Går 
de utenfor den organiserte jords grenser? Nei, det gjør 
de ikke. De blir værende på denne jord” (Discourses of 
Brigham Young, red. John A. Widtsoe [1954], 376).

Alma 40:16–22. Den første oppstandelse
•	 Alma	omtalte	den	første	oppstandelse	i	forhold	til	jor-
disk tid. Jesus Kristus ville oppstå først, raskt etterfulgt 
av de rettferdige som hadde levd og avgått ved døden 
siden vår jord ble skapt og frem til Kristi oppstandelse 
(se Alma 40:16, 20; L&p 133:54–55). Det var denne 
oppstandelse Alma kalte den første oppstandelse.

•	 President	Joseph	Fielding	Smith	forklarte	at	den	
første oppstandelse innbefatter forskjellige tidsrom og 
hendelser:

“Selv om det fant sted en generell oppstandelse av de 
rettferdige på den tiden Kristus sto opp fra de døde, er 
det vanlig at vi omtaler de rettferdiges oppstandelse ved 
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Kristi annet komme som den første oppstandelse. Det 
er den første for oss, for vi er ikke så opptatt av det som 
har funnet sted i fortiden. Herren har lovet at ved hans 
annet komme vil gravene bli åpnet, og de rettferdige vil 
komme frem for å regjere med ham på jorden i tusen 
år …

Ved Kristi [annet] komme skal ‘de som har sovet i sine 
graver … komme frem, for deres graver skal bli åpnet, 
og de skal også bli tatt opp for å møte ham i himmelens 
skyer, de tilhører Kristus og er førstegrøden, de som 
skal komme ned med ham først, og de som er på 
jorden og i sine graver som først blir tatt opp for å møte 
ham, og alt dette ved lyden av Guds engels basun’ [L&p 
88:97–98]. Dette er de rettferdige ‘hvis navn er nedteg-
net i himmelen, hvor Gud og Kristus er alles dommer. 
Disse er de som er rettferdige mennesker, fullkommen-
gjort gjennom Jesus, den nye pakts mellommann, som 
utførte denne fullkomne forsoning ved å utgyte sitt eget 
blod’ [L&p 76:68–69].

Etter denne store begivenhet, og etter at Herren og de 
rettferdige som blir tatt opp for å møte ham, er kommet 
ned på jorden, vil en annen oppstandelse finne sted. 
Den kan betraktes som en del av den første, selv om 
den kommer senere. I denne oppstandelse vil de 
komme frem som tilhører den terrestriale orden, som 
ikke var verdige til å bli tatt opp for å møte ham, men 
som er verdige til å komme frem for å leve i tusenårsri-
ket” (Frelsende læresetninger, red. Bruce R. McConkie, 
3 bind [1954–56], 2:240–42).

•	 Eldste	Bruce R.	McConkie	(1915–85)	i	De	tolv	
apostlers quorum ga følgende forklaring med hensyn til 
den første oppstandelse, som også omtales som de rett-
ferdiges oppstandelse og livets oppstandelse: “De som 
kommer frem i denne oppstandelses morgen, gjør det 
med celestiale legemer og vil arve en celestial herlighet. 
Dette er de som er Kristi førstegrøde. De som kommer 
frem i denne oppstandelses ettermiddag, gjør det med 
terrestriale legemer og vil følgelig arve dette riket. De 
beskrives som at de tilhører Kristus ved hans komme. 
Alle som har stått opp så langt, har mottatt et celestialt 
legeme. Terrestriale personer vil ikke begynne å 
komme frem før etter det annet komme. (L&p 76:50–80; 
88:95–99.)” (Doctrinal New Testament Commentary, 
3 bind. [1971–73], 1:196).

Kapittel 32
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Alma 40:23. “Sin rette og fullkomne skikkelse”
•	 Eldste	Dallin H.	Oaks	i	De	tolv	apostlers	quorum	
sa følgende om den trøst vi får av kunnskapen om at 
skavanker vil bli korrigert i oppstandelsen:

“Hvilken trøst det er å vite at alle som har blitt berøvet 
i livet på grunn av fødselsskader, skader påført senere 
i livet, sykdom eller naturlig alderdomssvekkelse, vil 
oppstå i sin ‘rette og fullkomne skikkelse’ …

Forsikringen om oppstandelse gir oss styrke og per-
spektiv til å utholde de jordiske utfordringer som møter 
oss og våre kjære, som de fysiske, mentale eller følel-
sesmessige ufullkommenheter vi er født med eller tileg-
ner oss i livets løp. På grunn av oppstandelsen vet vi at 
disse jordelivets ufullkommenheter bare er midlerti-
dige!” (i Conference Report, april 2000, 16–17; eller Lia-
hona, juli 2000, 16).

•	 President	Joseph F.	Smith	(1838–1918)	hadde	
følgende å si om misdannelser og oppstandelsen: 
“Misdannelser vil bli tatt bort, defekter skal elimineres, 
og menn og kvinner skal få sine ånders fullkommenhet, 
den fullkommenhet som Gud fastsatte i begynnelsen. 
Det er hans plan at menn og kvinner, hans barn, som 
ble født som Guds arvinger og Jesu Kristi medarvinger, 
skal fullkommengjøres, i fysisk så vel som i åndelig 
forstand, gjennom lydighet mot den lov hvorved han 
har tilveiebragt middelet til at fullkommenhet skal bli 
alle hans barn til del” (Læresetninger i evangeliet, 5. utg. 
[1939], 31).

Alma 40:26. “En fryktelig død kommer over de 
ugudelige”
•	 Følgende	uttalelse	hjelper	oss	å	forstå	hva	denne	
“fryktelige død” er for noe: “Skriftene omtaler noen 
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ganger frelse fra den annen død. Den annen død er 
den endelige åndelige død – å bli avskåret fra rettfer-
digheten og nektet plass i noe herlighetsrike (se Alma 
12:32; L&p 88:24). Denne endelige død vil ikke komme 
før den endelige dom, og svært få vil bli delaktige i den 
(se L&p 76:31–37). Nesten alle som noen gang har levd 
på jorden, er sikret frelse fra den annen død (se L&p 
76:40–45)” (Tro mot pakten, 53).

Alma 41. Gjenopprettelsens lov
•	 I	likhet	med	noen	av	dagens	mennesker,	kan	Corian-
ton ha lurt på hvorfor det var viktig å leve rettferdig når 
alle mottar oppstandelsens velsignelser. Alma 41 tar for 
seg dette.

For vår himmelske Faders barn er resultatet av gjen-
opprettelsens lov avhengig av deres trofasthet når det 
gjelder å holde hans bud. Alma forklarte for Corianton 
at ingen kan “bli oppreist fra synd til lykke” (Alma 
41:10   ). Dette er beslektet med innhøstningslo-
ven: Vi vil høste det vi sår (se Galaterne 6:7; L&p 
130:20–21   ). Alma oppfordret sin sønn til å gjøre 
“godt bestandig” for at “det gode skal bli din belønning. 
For det som du sender ut, skal vende tilbake til deg og 
bli gjenopprettet” (Alma 41:14–15).

Alma lærte også sin sønn at gjenopprettelsens lov vil 
sørge for en fullkommen gjenopprettelse av kroppen 
i oppstandelsen: “Sjelen skal føres tilbake til lege-
met … Ja, ikke et eneste hår på hodet skal gå tapt” 
(Alma 40:23). Hvilken herlighetsgrad det oppstandne 
legemet vil få, er imidlertid avhengig av den enkeltes 
trofasthet (se L&p 88:28–32).

Alma 41:10.    “Ugudelighet har aldri  
vært lykke”
•	 Følgende	råd	underbygger	viktigheten	av	å	søke	
lykke ved å etterleve evangeliets normer:

“Mange prøver å finne lykke og tilfredsstillelse i aktivite-
ter som er i strid med Herrens bud. Ved å ignorere Guds 
plan for dem på denne måten forkaster de den eneste 
kilden til sann lykke. De gir etter for djevelen, som 
‘forsøker å gjøre alle mennesker ulykkelige likesom han 
selv er’ (2 Nephi 2:27). Til slutt oppdager de sannheten 
i Almas advarsel til sin sønn Corianton: ‘Ugudelighet har 
aldri vært lykke’ (Alma 41:10) …

Alma 40–42
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Når du streber etter å være lykkelig, må du huske at 
den eneste veien til ekte lykke er å etterleve evangeliet. 
Du vil finne fred og evig lykke når du gjør ditt beste for 
å holde budene, ber om styrke, omvender deg fra dine 
synder, deltar i sunne aktiviteter og yter meningsfull 
tjeneste. Du vil lære å more deg innenfor grensene som 
er satt av en kjærlig Fader i himmelen” (Tro mot pakten, 
97–80).

Alma 41:11–14
Hva mottar vi hvis vi er redelige, dømmer 

rettferdig “og gjør godt bestandig”?

Alma 42:1–10. “En prøvetid”
•	 Eldste	L. Tom	Perry	i	De	tolv	apostlers	quorum	for-
klarte hensikten med den prøvetid som kalles jordelivet: 
“Hovedhensikten med jordelivet er å la våre ånder, 
som var til før verden ble skapt, bli forenet med våre 
legemer for en tid med store muligheter i dødeligheten. 
Foreningen av disse to har gitt oss anledning til å vokse, 
utvikle oss og modnes på en måte som vi bare kan når 
ånd og legeme er forenet. Med våre legemer gjennom-
går vi en viss mengde prøvelser i det som blir kalt en 
prøvestand i vår tilværelse. Dette er en tid hvor vi skal 
lære og bli prøvet for å vise oss verdige til evige mulig-
heter. Alt er en del av en guddommelig plan vår Fader 
har for sine barn” (i Conference Report, april 1989, 16; 
eller Lys over Norge, juli 1989, 11).

•	 Mens	han	var	medlem	av	De	sytti,	tilføyde	eldste	
Ronald E. Poelman at jordelivet er en tid for å lære 
om motsetninger og til å velge mellom dem: “Den 
frelsesplan som ble fremlagt for oss og som vi godtok 
i foruttilværelsen, omfatter en prøvestand på jorden, 
da vi opplever motsetninger, treffer valg, lærer hvilke 
konsekvenser våre valg medfører og forbereder oss til 
å kunne vende tilbake til Guds nærhet. Det å oppleve 
motgang er en vesentlig del av prosessen. Vi visste dette 
da vi valgte å komme til jorden. (Se 2 Nephi 2:11–16.)” 
(i Conference Report, april 1989, 29; eller Lys over 
Norge, juli 1989, 20).

•	 Eldste	William R.	Bradford	i	De	sytti	konkluderte	med	
at hensikten med jordelivet er å bli vår himmelske Fader 
lik: “Dette liv er en prøvetid. Det er en enestående 
gave – tid til å lære å bli vår himmelske Fader lik ved å 
følge hans Sønns, Jesu Kristi læresetninger. Den sti han 
leder oss på, er ikke en uryddig sti. Den er enkel og 
rett, og opplyses av Ånden” (i Conference Report, april 
1992, 40; eller Lys over Norge, juli 1992, 29).

Alma 42:11–31. Rettferdighetens og 
barmhjertighetens lover
•	 President	Boyd K.	Packer,	president	for	De	tolv	
apostlers quorum, forklarte at Frelserens offer gjør det 
mulig for oss å motta barmhjertighet uten at det bryter 
rettferdighetens lov:

“Vi lever alle på en form for åndelig kreditt. Én dag vil 
kontoen bli avsluttet, og vi må gjøre opp. Uansett hvor 
lett vi tar på det nå, når den dagen kommer og pan-
terealisasjonen nærmer seg, vil vi se oss om i hvileløs 
fortvilelse etter en, hvem som helst, som kan hjelpe oss.

Og ifølge evig lov kan ikke barmhjertighet vises med 
mindre det finnes én som er både villig og i stand til å 
påta seg vår gjeld, betale prisen og avtale betingelsene 
for vår forløsning.

Med mindre det er en mellommann, med mindre vi har 
en venn, må rettferdighetens fulle tyngde falle på oss. 
Det fulle oppgjør for enhver overtredelse, uansett hvor 
liten eller stor, vil bli avkrevd oss til gjelden er betalt til 
siste skilling.

Men vær klar over dette: Sannhet, strålende sannhet, 
forkynner at det finnes en slik Mellommann.

‘For det er én Gud, og én  
mellommann mellom Gud 
og mennesker, mennesket 
Kristus Jesus.’ (1 Timoteus 
2:5.)

Gjennom ham kan barm-
hjertigheten utøves fullt og 
helt uten å krenke rettfer-
dighetens evige lov.

Rettferdighet

Kapittel 32
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Denne sannhet står helt sentralt i den kristne lære …

Barmhjertigheten gis oss  
imidlertid ikke automatisk. 
Den må komme gjennom 
en pakt med ham. Den vil 
komme på hans betingel-
ser, hans generøse betin-
gelser, som innbefatter som 
noe helt nødvendig, dåp 
ved nedsenkning til synde-
nes forlatelse.

Alle mennesker kan bli beskyttet ved rettferdighetens 
lov, og samtidig kan hver enkelt av oss motta barm-
hjertighetens forløsende og helbredende velsignelse” 
(i Conference Report, april 1977, 80; eller Ensign, mai 
1977, 55–56).

•	 Eldste	Neal A.	Maxwell	forklarte	følgende:	“Guds	rett-
ferdighet og barmhjertighet vil ha blitt så fullkomment 
demonstrert at ved den endelige dom vil det ikke fore-
komme klager, heller ikke fra dem som en gang satte 
spørsmålstegn ved hva Gud tilmålte i det jordiske liv (se 
2 Nephi 9:14–15; Alma 5:15–19; 12:3–14; 42:23–26, 30)” 
(i Conference Report, april 2000, 92; eller Liahona, juli 
2000, 86).

Alma 42:18–30. Samvittighetsnag
•	 President	Boyd K.	Packer	forklarte	hvilken	verdi	
samvittighetsnag kan ha:

“Jeg har til hensikt å lindre smerten til dem som lider 
av de svært belastende skyldfølelser. Jeg føler meg som 
legen som begynner behandlingen med å si: ‘Dette kan 
komme til å gjøre litt vondt …’

Vi har alle i det minste fått en smak av de samvittighets-
kvaler som følger våre feiltrinn.

Johannes sa: ‘Dersom vi sier at vi ikke har synd, da 
bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss’ [1 Johan-
nes 1:8]. Så sa han det enda sterkere: ‘Dersom vi sier at 
vi ikke har syndet, så gjør vi [Herren] til en løgner, og 
hans ord er ikke i oss’ [1 Johannes 1:10].

Vi føler alle noen ganger, og noen av oss svært ofte, 
samvittighetsnag på grunn av noe galt vi har gjort eller 
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noe vi har unnlatt å gjøre. Denne skyldfølelsen er for 
ånden det smerte er for det fysiske legemet …

Vi begår alle feil. Noen ganger skader vi oss selv og 
påfører andre alvorlig skade på måter vi ikke selv kan 
rette opp igjen. Vi knuser noe vi ikke kan reparere 
alene. Det er da naturlig for oss å føle skyld og ydmy-
kelse og lidelse som vi selv ikke kan kurere. Det er da 
forsoningens helbredende kraft kommer til hjelp.

Herren sa: ‘For se, jeg, Gud, har lidd dette for alle for 
at de ikke skulle lide, hvis de ville omvende seg [L&p 
19:16]” (i Conference Report, april 2001, 27–28; eller 
Liahona, juli 2001, 27).

•	 President	Spencer W.	Kimball	(1895–1985)	talte	om	
verdien av en følsom samvittighet: “Hvor strålende er 
det ikke at Gud utrustet oss med denne fintfølende og 
allikevel sterke veileder som vi kaller samvittigheten! 
Det er treffende blitt sagt at ‘samvittigheten er den 
guddomsgnist som Herren har nedlagt i alle mennesker 
med henblikk på å frelse sjelen.’ Og det som er helt sik-
kert, er at den er det redskap som får sjelen til å bli seg 
sin synd bevisst, ansporer et menneske til å bestemme 
seg for å rette opp sitt liv og overbeviser vedkommende 
om overtredelsen uten å avsvekke eller bagatellisere 
feilen, slik at man er villig til å se virkeligheten i 
øynene, ta fatt på oppgaven og sone den nødvendige 
straff, og før vedkommende begynner å tenke slik, har 
han ikke tatt fatt på omvendelsen. Å være lei seg er et 
første skritt, å avstå fra den feilaktige handlingen er en 
begynnelse, men før samvittigheten er blitt såpass pirret 
at han virkelig anstrenger seg, og så lenge det finnes 
unnskyldninger og utflukter, har han neppe slått inn 
på den vei som fører til forlatelse. Det var dette Alma 
siktet til da han sa til sin sønn Corianton at ‘ingen andre 
[blir] frelst enn de som virkelig angrer’. (Alma 42:24.)” 
(Tilgivelsens mirakel [1969], 141–42).

Alma 42:23. “Forsoningen tilveiebringer de 
dødes oppstandelse”
•	 President	Gordon B.	Hinckley	(1910–2008)	bar	
følgende vitnesbyrd om det store sonoffer som gjorde 
oppstandelsen mulig:

Alma 40–42
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“Det storslagne vitnesbyrd 
om hans kjærlighet fant 
sted ved hans død da han 
ga sitt liv som offer for alle 
mennesker. Denne forson-
ing, tilveiebragt ved ube-
skrivelig smerte, ble den 
største begivenhet i histo-
rien, en nådegjerning som 
menneskene ikke ga noe 

for, men som ga forsikring om oppstandelse for alle 
som har levd eller kommer til å leve på jorden.

Det finnes ingen annen gjerning i menneskenes historie 
som kan sammenlignes med denne. Intet som noen-
sinne har skjedd, kan måle seg med den. Den ble utført 
fullstendig uselvisk og med ubegrenset kjærlighet til 
hele menneskeheten, og ble en barmhjertighetsgjerning 
uten like for hele menneskerasen.

Da så oppstandelsen fant sted den første påskemorgen, 
kom den seierrike erklæring om udødelighet. Paulus 
uttalte meget korrekt: ‘For 
likesom alle dør i Adam, 
slik skal også alle bli gjort 
levende i Kristus’ (1 Korin-
terbrev 15:22). Han ga ikke 
bare alle den velsignelse å 
skulle oppstå, men åpnet 
veien til evig liv for alle 
som retter seg etter hans 
læresetninger og bud” (i 
Conference Report, okt. 1999, 92; eller Liahona, jan. 
2000, 87).
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Alma 42:27–30
Hvilket forhold ser vi mellom  handlefrihet 

og ansvarlighet i disse versene?

Punkter å grunne på
•	 Hvorfor	kan	aldri	ugudelighet	føre	til	lykke?	Hvorfor	

virker det noen ganger som om ugudelige mennes-
ker er lykkelige?

•	 Hva	må	vi	gjøre	for	at	Frelserens	forsoning	skal	tre	i	
kraft på våre vegne?

•	 Hvordan	virker	rettferdighetens	lov	til	din	fordel?

•	 Hvordan	virker	barmhjertighetens	lov	til	din	fordel?

Forslag til oppgaver
•	 Forbered	og	hold	om	mulig	en	kort	tale	om	ånde-

verdenen ved hjelp av to eller flere henvisninger fra 
Alma 40–42.

•	 Hva	lærte	Alma	sin	sønn	Corianton	om	
oppstandelsen?

•	 Skriv	en	kort	definisjon	eller	forklaring	på	hver	av	
følgende: gjenopprettelsens lov, rettferdighetens lov, 
barmhjertighetens lov.

Kapittel 32
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Alma 43–51

Kapittel 33

Innledning
Konflikter, splid og krig satte selve den nephittiske 
nasjon i fare for å gå under. Lamanittene var imidlertid 
ikke den eneste årsaken til konflikten. Frafalne nephit-
ter som søkte makt, skapte mange alvorlige problemer. 
Nephittene overvant sine fiender ved å utøve tro på 
Jesus Kristus og følge hans profeter så vel som andre 
rettferdige militære ledere.

Sammenlign kaptein Moronis motiver og intensjoner 
med Amalickiahs. Profeten Mormon skrev om kaptein 
Moroni: “Hvis alle mennesker hadde vært og var og 
alltid ville være som Moroni, se, da ville helvetes krefter 
ha blitt rystet for evig, ja, djevelen ville aldri ha makt 
over menneskenes barns hjerter” (Alma 48:17). I likhet 
med Moroni kan du også stå “fast i troen på Kristus” 
(Alma 48:13), selv under vanskelige og krevende 
omstendigheter.

Kommentarer
Alma 43:2–3. “Krigene mellom nephittene og 
lamanittene”
•	 I	denne	delen	av	Almas	bok,	kapittel	43–62,	gjorde	
Mormon leseren oppmerksom på at han ville “[vende] 
tilbake til en beretning om krigene” (Alma 43:3). Noen 
lurer på hvorfor Mormons bok inneholder så mye 
om krig. President Ezra Taft Benson (1899–1994) sa: 
“Mormons bok lærer oss hvordan Kristi disipler lever 
i krigstid” (i Conference Report, okt. 1986, 5; eller Lys 
over Norge, jan. 1987, 3).

Ettersom Mormon så vår tid og visste at vi ville leve i en 
tid med “kriger og rykter om kriger” (L&p 45:26; se også 
Johannes’ åpenbaring 9), fortalte han hvordan man kan 
leve rettferdig i slike tider. Mange siste-dagers-hellige 
har vært og vil bli involvert i militære konflikter. Merk 
deg evangelieprinsippene Mormon tok med i disse krig-
skapitlene. Mormon viste de enorme lidelsene konflik-
ter kan skape, og forklarte også hvorfor krig kan være 
nødvendig for å forsvare liv og frihet. Både Mormon og 
profeter i vår tid har beskrevet omstendigheter som kan 
berettige krig (se kommentarene til Alma 43:45–47 på 
side 243 og til Alma 51:13 på side 247).

President Gordon B. Hinckley (1910–2008) fortalte om 
den sorg som oppstår i himmelen i forbindelse med 
slike hendelser, selv når krigene er berettiget: “Jeg 

tror vår Fader må ha grått når han har sett ned på sine 
barn, som gjennom århundrene har ødslet bort sin 
guddommelige fødselsrett med hensynsløst å ødelegge 
hverandre” (i Conference Report, april 2003, 82; eller 
Liahona, mai 2003, 79). Nephittene og kaptein Moroni 
viste hvilken holdning vi skulle ha til krig og blodsut-
gytelse (se kommentarene til Alma 43:54; 44:1–2; 48:11, 
22–23 på side 244).

•	 Under	2. verdenskrig	uttalte	Det	første	presidentskap	
følgende om Kirkens holdning til krig:

“Et medlem må gi sin 
regent troskap og yte lojal 
tjeneste når han kalles til 
det. [Dette omfatter også 
militærtjeneste.] Men Kir-
ken som sådan har intet 
ansvar for denne politikk, 
ettersom den ikke har noen 
mulighet til å gjøre annet 
enn å oppfordre sine med-
lemmer til å yte den fulle 

lojalitet overfor sitt land og de frie institusjoner som den 
høyeste patriotisme krever.

… Enhver statsborger har en plikt. Denne plikt er 
uttrykt i den trosartikkel som erklærer:

‘Vi tror at vi må innordne oss under konger, presidenter, 
fyrster og øvrighetspersoner og at vi må adlyde, hedre 
og oppholde lovene’ …

I tråd med disse prinsipper har Kirkens medlemmer 
alltid følt seg forpliktet til å forsvare sitt land når de blir 
bedt om å gjøre det …

Kirken må derfor være, og den er, motstander av krig 
… Den kan ikke se på krig som et rettferdig middel til 
å avgjøre internasjonale konflikter. Disse bør og kan 
avgjøres – så lenge nasjonene går med på det – ved 
fredelige forhandlinger og tilpasninger.

Kirkens medlemmer er imidlertid statsborgere i uavhen-
gige stater som Kirken ikke har noen kontroll over …

… Når derfor statsretten, i lydighet mot disse prinsipper, 
innkaller Kirkens mannlige medlemmer til de væpnede 
styrker i et land som de skylder sin troskap, er det deres 
fremste borgerplikt å akseptere innkallelsen. Hvis de, 
ved å etterkomme innkallelsen og være lydige mot sine 
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overordnede, kommer til å ta livet av noen som kjemper 
mot dem, vil ikke dette gjøre dem til mordere” (Heber J. 
Grant, J. Reuben Clark jr. og David O. McKay, i Confe-
rence Report, april 1942, 92–94; også sitert i Boyd K. 
Packer, Conference Report, april 1968, 34–35).

Alma 43:4–8. Frafalne nephitter utnevnt til 
hærførere over lamanittenes styrker
•	 Zoramittene	tilhørte	en	gang	den	nephittiske	nasjon.	
På grunn av stolthet ble imidlertid zoramittene lamanit-
ter (se Alma 43:4). Før de hoppet av, fryktet nephittenes 
ledere med rette at zoramittene ville slutte forbund 
med lamanittene og dermed utsette den nephittiske 
nasjon for fare (se Alma 31:4). For å forhindre denne 
masseavhoppingen ledet Alma en misjon for å gjen-
vinne zoramittene, som i mange tifeller allerede hadde 
forlatt den sanne tro. Selv om noen av zoramittene kom 
tilbake til troen, var flertallet sinte og “begynte å blande 
seg med lamanittene og egget også dem opp” til å gjøre 
krigsforberedelser (Alma 35:10–11). Lamanittenes mili-
tære ledere utnevnte de mer blodtørstige zoramittene 
og amalekittene som hærførere i et forsøk på å få et 
overtak på nephittene.

“Zoramittene … inviterte lamanittene til å rykke inn og 
okkupere deres land som et første trekk mot nephittene 
(Alma 43:5). Som deres leder kom lamanittenes øverst-
kommanderende, amalekitten Zerahemnah. Amalekit-
tene var frafalne nephitter fra en tidligere tid, og i likhet 
med de fleste frafalne var de bitre overfor nephittene og 
‘mer ugudelige og morderiske av natur enn lamanittene 
selv’ (Alma 43:6). Zerahemnah hadde sørget for at alle 
viktige lederstilinger i hæren hadde gått til amalekitter 
som ham selv, eller til like blodtørstige zoramitter 
(Alma 43:6)” (Hugh Nibley, Since Cumorah, 2. utg. 
[1988], 296).

Alma 43:13–14. I mindretall og tvunget til å 
forsvare seg mot sine fiender
•	 Det	var	nesten	like	mange	frafalne	nephitter	som	ble	
lamanitter, som det var nephitter som forble trofaste 
(se Alma 43:14). Dette store antall, sammen med 
lamanittenes hærstyrker, gjorde at nephittene tallmessig 
var alvorlig underlegne (se Alma 43:51; se også Mosiah 
25:3; Alma 2:27, 35). Nephittene, som stolte på sin tro, 
stolte på at Gud ville styrke dem under deres slag mot 

overveldende odds, akkurat som han hadde gjort for 
Gideons hær (se Dommerne 7–9), Elisa (se 2 Kongebok 
6:15–23), kong Benjamin (se Mormons ord 1:14) og 
Alma (se Alma 2:27–35).

Alma 43:15–54. Kaptein Moroni brukte tro og 
strategi til å forsvare nephittene
•	 Mens	han	var	hærfører,	satte	Moroni	sin	lit	til	sine	
sterke egenskaper og Herrens makt til å forsvare 
nephittene. Alma 43 er et eksempel på hvordan kaptein 
Moroni kombinerte sin gode dømmekraft med sin 
lydighet til Guds råd. Han forberedte hver soldat med 
en forbedret rustning (se vers 19–21), og han søkte 
profetens råd før han gikk til strid (se vers 23–24).

“Lamanittenes felttog ble ledet av amalekittiske og 
zoramittiske offiserer, som med sin kunnskap om 
nephittiske militære hemmeligheter og metoder ville 
ha hatt en enorm fordel over en hvilken som helst 
annen hærfører enn Moroni. Helt i begynnelsen hadde 
hans forutseenhet fratatt dem deres første og logiske 
mål – buffersonen Jershons land (Alma 43:22). Han 
hadde plassert sin viktigste forsvarsstilling der, men 
da budbærerne kom tilbake fra profeten, fikk han vite 
at lamanittene planla en overraskelse ved å rette sitt 
fremstøt mot det mer utilgjengelige, men svakere Mantis 
land, der de ville komme uventet (Alma 43:24). Moroni 
flyttet straks hovedarmeen til Manti og satte folket der i 
høy beredskap (Alma 43:25–26).

Moroni fikk av sine spioner og speidere opplysninger 
om alle lamanittenes bevegelser, og kunne legge en 
felle for fienden. Dermed kunne han overrumple dem 
mens de vadet over elven Sidon (Alma 43:28–35)” 
(Hugh Nibley, Since Cumorah, 297–98).

Kaptein Moroni forventet Herrens velsignelser fordi han 
hadde gjort sitt beste. Han var kanskje sin tids største 
militære strateg, men likevel viste han ydmykhet ved å 
følge profetens råd. Dette gjorde kaptein Moroni til et 
mektig redskap i Guds hender.

Alma 43:18–22, 37–38. Hva slags beskyttende 
rustning har vi i dag?
•	 Kaptein	Moroni	ga	sine	soldater	en	beskyttende	rust-
ning, noe som gjorde betydelig utslag i kampene mot 
deres fiender (se Alma 43:37–38). President Harold B. 
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Lee (1899–1973) forklarte én måte å anvende disse 
versene på oss selv i dag på:

“Vi har de fire deler av kroppen som apostelen Paulus 
sa var de mest utsatte for mørkets makter. Lendene, som 
symboliserer dyd, kyskhet. Hjertet, som symboliserer 
vår adferd. Føttene, våre mål i livet, og til slutt hodet, 
våre tanker.

… Vi skulle ha våre lender ombundet med sannhet. 
Hva er sannhet? Herren sa at sannhet er kunnskap om 
ting som de er, ting som de var og ting som de skal bli 
[L&p 93:24] … ‘Våre lender skal være ombundet med 
sannhet,’ sa profeten.

Og hjertet, hva slags brynje skal beskytte vår adferd i 
livet? Vi skal ha rettferdighetens brynje over vårt hjerte. 
Ettersom vi har lært sannhet, har vi et middel til å 
skjelne mellom rett og galt, og vår adferd vil alltid bli 
målt opp mot det vi vet er sant. Brynjen som skal dekke 
vår adferd, skal være rettferdighetens brynje.

Hva skal vi beskytte våre føtter med, eller hva skal vi 
bruke til å bedømme våre mål i livet? … ‘Ha som sko 
på føttene den beredskap som fredens evangelium gir.’ 
(Efeserne 6:15) …

Og til slutt frelsens hjelm … Hva er frelse? Frelse er å bli 
frelst. Frelst fra hva? Frelst fra død og frelst fra synd …

Apostelen Paulus’ mann i rustning holdt et skjold i den 
ene hånden og et sverd i den andre, datidens våpen. 
Skjoldet var troens skjold, og sverdet var Åndens sverd, 
som er Guds ord. Jeg kan ikke tenke meg noe mek-
tigere våpen enn tro og kunnskap om Skriftene, som 
inneholder Guds ord. Når man er beredt med en slik 
rustning og slike våpen, er man beredt til å gå ut mot 
fienden” (Feet Shod with the Preparation of the Gospel of 
Peace, Brigham Young University Speeches of the Year 
[9. nov. 1954], 2–3, 6–7; se også Efeserne 6:13–17; L&p 
27:15–18).

Alma 43:23–25
Hvorfor søkte kaptein Moroni råd hos profeten? 
På hvilke måter kan vi søke råd hos profeten?

Alma 43:23–25. Vi blir velsignet når vi  
adlyder profeten
•	 Kaptein	Moronis	ønske	om	å	søke	og	følge	profetens	
råd, førte til mange triumfer. Livets kamper i dag vil 
også bli vunnet ved å følge profeten.

President Spencer W. Kimball (1895–1985) understreket 
hvorfor vi trenger å følge profetene: “La oss lytte til dem 
vi oppholder som profeter og seere, og alle de andre 
brødrene, som om vårt evige liv var avhengig av det, for 
det er akkurat det det er!” (i Conference Report, april 
1978, 117; eller Ensign, mai 1978, 77).

Alma 43:45–47. “Like til blodsutgytelse”
•	 Menneskets	liv	er	hellig.	Å	ta	et	uskyldig	liv	er	“en	
avskyelighet i Herrens øyne” (Alma 39:5). Man kan 
imidlertid med rette ta en annens liv når man forsvarer 
seg selv, sin familie, sin frihet, sin religion eller sitt land. 
President Gordon B. Hinckley sa følgende om krig og 
blodsutgytelse:

“Da krigen raste mellom nephittene og lamanittene, sier 
opptegnelsen at ‘nephittene [var] inspirert av en bedre 
sak, for de kjempet ikke for … makt, men de kjempet 
for sine hjem og sin frihet, sine hustruer og sine barn 
og for alt de hadde, ja, for sin måte å tilbe på og for 
sin kirke.

‘Og de gjorde det de følte de var forpliktet til og som de 
skyldte sin Gud’ (Alma 43:45–46).

Herren sa til dem: ‘Dere skal forsvare deres familier like 
til blodsutgytelse’ (Alma 43:47) …

Det er tydelig ut fra disse og andre skriftsteder at det er 
tider og omstendigheter som rettferdiggjør og faktisk 
forplikter en nasjon til å kjempe for familie, for frihet og 
mot tyranni, trusler og undertrykkelse …

… Vi er et frihetselskende folk, som er forpliktet til å 
forsvare friheten hvor enn den står i fare. Jeg tror ikke 
Gud vil holde menn og kvinner i uniform, som repre-
sentanter for sin regjering, ansvarlige for å utføre det 
de er lovmessig forpliktet til å gjøre. Det kan tvert imot 
hende at han vil holde oss ansvarlige hvis vi forsøker 
å legge hindringer i veien for dem som er engasjert i 
kampen mot ondskapens og undertrykkelsens krefter” 
(i Conference Report, april 2003, 83–84; eller Liahona, 
mai 2003, 78).

Alma 43–51
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Alma 43:54; 44:1–2; 48:11, 22–23. Moroni var “en 
mann som ikke fant behag i blodsutgytelse”
•	 Kaptein	Moroni	“fant	[ikke]	behag	i	blodsutgytelse”	
(Alma 48:11) selv om han var rettferdiggjort i å ta andre 
menneskers liv når han forsvarte sitt land. Han kjempet 
motvillig mot lamanittene i mange år (se Alma 48:22). 
Når han kjempet, følte han fremdeles kjærlighet for 
alle, også motstanderne. Opptegnelsen viser at kaptein 
Moroni ved flere anledninger stoppet stridighetene for 
å spare så mange liv som mulig (se Alma 43:54–44:1–2; 
55:19). Han tok liv motvillig og med sorg over at “deres 
brødre [ble sendt] ut av denne verden … uforberedt 
på å møte sin Gud” (Alma 48:23). Kaptein Moroni var 
overbevist om at de som holdt sine pakter med Gud og 
møtte døden, ville bli “forløst av Herren, Jesus Kristus” 
og forlate denne “verden i glede” (Alma 46:39).

Noen lesere lurer kanskje på hvordan en mann som 
er så opptatt av å holde Herrens pakter, kunne være 
så involvert i militære anliggender. Kanskje var det av 
hensyn til dette at Mormon skrev at Moroni “ikke fant 
behag i blodsutgytelse” og ble lært “aldri å løfte sverdet 
unntatt mot en fiende, unntatt for å forsvare sitt liv” 
(Alma 48:11, 14).

Alma 45 innlegg. “Beretningen om Nephis folk”
•	 Innlegget	i	kursiv	før	kapittelsammendraget	til	
Alma 45 er en del av den originale opptegnelsen (du 
finner en mer detaljert forklaring i kommentarene til 
Nephis første bok: Hans regjering og tjenestegjerning 
på side 11). Ordene “omfatter kapittel 45 til og med 62” 
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ble tilføyd da Mormons bok ble utgitt i kapittelformat i 
1879-utgaven.

Alma 45:17–19. Alma dro av sted, og “aldri mer 
hørte [man] noe til ham”
•	 Eldste	Bruce R.	McConkie	(1915–85)	i	De	tolv	apost-
lers quorum forklarte at ordene “tatt opp av Ånden eller 
begravet ved Herrens hånd” (Alma 45:19) tyder på at 
Alma ble forvandlet: “Moses, Elijah og Alma den yngre 
ble forvandlet. Når Det gamle testamente sier at Moses 
døde og ble begravet ved Herrens hånd i en ukjent grav, 
er det en feil. (5 Mos 34:5–7.) Han kan riktignok ha blitt 
‘begravet ved Herrens hånd’ hvis denne formuleringen 
er en talemåte som betyr at han ble forvandlet. Men der 
hvor det står i Mormons bok at Alma ‘ble tatt opp av 
Ånden’, står det at ‘Skriftene sier at Herren tok Moses til 
seg, og vi antar at han også har tatt Alma opp til seg i 
Ånden’. (Alma 45:18–19.) Vi skulle huske at nephittene 
hadde messingplatene, og at de var de skrifter som 
ga dem en beretning om at Moses ble tatt opp eller 
forvandlet. Når det gjelder Elijah, er beretningen om at 
han ble ført av sted i ‘en ildvogn … i stormen opp til 
himmelen’, storslagent fortalt i Det gamle testamente. 
(2 Kongebok 2.)” (Mormon Doctrine, 2. utg. [1966], 805).

Alma 46–50. Forskjellen mellom ugudelig og 
rettferdig lederskap
•	 Mormon	viste	tydelig	den	slående	forskjellen	mellom	
Amalickiah og kaptein Moroni (se Alma 48:7; 49:25–28). 
Amalickiah ønsket å ødelegge “den frihetsgrunnvoll 
Gud hadde gitt” nephittene, og kaptein Moroni ønsket å 
bevare den (Alma 46:10).

Ugudelige menn som Amalickiah, som higer etter makt, 
vil kanskje lykkes en tid sett med verdens øyne, men 
før eller siden bringer de ødeleggelse over seg selv og 
sine tilhengere. Til sammenligning inspirerer ledere som 
kaptein Moroni folket til rettferdige ønsker som til slutt 
overvinner onde planer. Følgende oversikt sammenlig-
ner Moroni og Amalickiah:

Kaptein Moroni Amalickiah

Ble utnevnt til hærfører ved 
“folkets stemme” og av 
dommerne (Alma 46:34;  
se også 43:16).

Skaffet seg makt ved 
svindel og bedrag (se 
Alma 47:1–35; 48:7).
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Kaptein Moroni Amalickiah

Samlet folket, motiverte 
dem til rettferdighet og lærte 
dem å være trofaste mot 
Gud og sine pakter (se Alma 
46:12–21; 48:7).

Påvirket folket med hat 
og propaganda (se Alma 
48:1–3).

Gledet seg over landets 
og folkets frihet (se Alma 
48:11).

Ønsket å frata folket deres 
frihet (se Alma 46:10).

Elsket sine brødre og arbei-
det “overmåte iherdig for sitt 
folks velferd og trygghet” 
(Alma 48:12).

“Hadde ingen respekt for sitt 
folks blod” og arbeidet kun 
til egen fordel (Alma 49:10).

En mann som fulgte rett-
ferdige prinsipper og lærte 
nephittene å aldri gripe 
til sverdet, unntatt for å 
forsvare sin familie, sitt 
liv eller sin frihet (se Alma 
48:10, 14).

En mann som lot seg styre 
av sine lidenskaper, og 
som lærte folket aggressiv 
erobring og å inngå eder på 
å ødelegge (se Alma 49:13, 
26–27).

Søkte ydmykt Guds hjelp til 
å spare liv (se Alma 48:16).

Forbannet Gud og sverget å 
drepe (se Alma 49:27).

Arbeidet for å sette en 
 stopper for strid og splid  
(se Alma 51:16).

Arbeidet for å skape strid og 
splid (se Alma 46:6, 10).

Alma 46:12–13
Hvorfor er det en høytidelig plikt å forsvare vårt 
hjem, vår frihet og vår religionsfrihet? Hvordan 

kan vi forsvare våre hjem mot ondskapens krefter?

Alma 46:12–15, 36. Frihetens fane
•	 Det skal mot til for å samle  
andre om en rettferdig sak. 
President Ezra Taft Benson 
talte ofte om viktigheten av 
at kaptein Moroni hevet 
frihetens fane. Han under-
streket ofte nødvendigheten 
av å være en aktiv borger 
og bidra til å fremme frihet: 
“Forbedre ditt lokalsamfunn 
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ved aktiv deltagelse og tjeneste. Husk når det gjelder ditt 
samfunnsansvar, at ‘det eneste som er nødvendig for at 
det onde skal seire, er at gode menn ikke gjør noe’ 
(Edmund Burke) … Gjør noe meningsfylt til forsvar for 
din Gud-gitte frihet” (i Conference Report, april 1988, 58; 
eller Lys over Norge, juli 1988, 47).

President Benson sa også:

“I den hellige boken med hellig skrift, Mormons bok, 
merker vi oss den store og langvarige kamp for frihet. 
Vi merker oss også folkets selvtilfredshet og deres 
stadige villighet til å oppgi sin frihet for løftene til en 
forsørger in spe …

… Moroni, talte, på samme måte som profetene hvis 
ord er nedtegnet i Mormons bok, om Amerika som 
et utvalgt land – frihetens land. Han førte de av folket 
i kamp som var villige til å kjempe for å ‘bevare sin 
frihet.’

Og opptegnelsen sier: ‘… at han lot frihetens fane bli 
heist på hvert eneste tårn som fantes i hele det land 
som var i nephittenes besittelse, og slik plantet Moroni 
frihetsbanneret blant nephittene.’ [Alma 46:36.]

Det er dette vi trenger i dag – å plante frihetens fane 
blant vårt folk over hele Amerika.

Selv om denne hendelsen fant sted omkring sytti år før 

Kristus, fortsatte striden gjennom de tusen år som dekkes 
av denne hellige opptegnelse, Mormons bok. Kampen 
for frihet er faktisk en kamp som stadig pågår – vi har 
den med oss i en svært virkelig betydning i dag” (i 
Conference Report, okt. 1962, 14–15).

Alma 46:23–27. Profetien om Josefs kjortel
•	 Moronis istykkerrevne kappe – frihetens fane – var en 
påminnelse om restene av 
kjortelen som hadde tilhørt 
Josef i Egypt. Moroni 
erklærte at nephittene var 
av Josefs ætt og bare ville 
bli bevart så lenge som de 
tjente Gud (se Alma 46:22–
24). President Joseph Field-
ing Smith (1876–1972) 
kommenterte symbolikken 

©
 1

99
4 

Ro
be

rt 
Ba

rre
tt

Alma 43–51

245



og profetien om den bevarte del av Josefs kjortel, som 
blir oppfylt i vår tid:

“Vi blir fortalt at det var en profeti i ødeleggelsen av 
kjortelen som Josef gikk med. En del av den ble bevart, 
og før sin død profeterte Jakob at på samme måte som 
en rest av kjortelen ble bevart, skulle en levning av 
Josefs ætt bli bevart [se Alma 46:24].

Den levning som nå finnes blant lamanittene, skal til 
slutt få del i evangeliets velsignelser. De skal forenes 
med den levning som blir innsamlet blant nasjonene, 
og Herren skal velsigne dem for evig” (The Way to 
Perfection [1970], 121).

Alma 47:36. Splid og strid
•	 Mormons	bok	advarer	gjentatte	ganger	og	sier	at	de	
som tilhører Kirken og så faller fra, forherder sitt hjerte 
og “glemme Herren sin Gud” (Alma 47:36).

Eldste Neal A. Maxwell (1926–2004) i De tolv apostlers 
quorum minnet om at det samme problemet finnes i 
dag når frafalne blir kritiske til Kirken på grunn av sin 
egen stolthet: “Det finnes noen som forlater Kirken, 
enten formelt eller uformelt, men som ikke kan la den 
være i fred. Som regel for å behage et verdslig publi-
kum, er de kritiske eller i det minste nedlatende mot 
Brødrene. De prøver ikke bare å støtte Guds ark, men 
også til tider å gi den et kraftig dytt! Selv om de ofte har 
lært de samme sanne læresetninger som de trofaste, 
har de likevel beveget seg i retning av frafall (se Alma 
47:36). De er forherdet av stolthet (se Daniel 5:20)” 
(Men and Women of Christ [1991], 4).

•	 Eldste	Russell M.	Nelson	i	De	tolv	apostlers	quorum	
beskrev konsekvensene av splid og strid:

“ ‘Den som har stridighetens ånd, er ikke av meg [sier 
Herren]’ … (3 Nephi 11:29–30) …

Over hele verden har Herrens hellige … lært at splidens 
vei fører til virkelig fare. I Mormons bok finner vi denne 
advarsel:

‘… Ikke lenge etter at de brøt ut, ble de mer forherdet 
og ubøyelige og villere, mer ugudelige og grusomme …  
og henga seg til dovenskap og allslags vellyst, ja, de 
glemte fullstendig Herren sin Gud’ (Alma 47:36).

Hvor splittende spliden er! Små handlinger kan få så 
store følger. Uansett stilling eller situasjon kan ingen 
trygt regne seg for immun mot stridens fryktelige 
offer …

Strid fører til manglende enhet” (i Conference Report, 
april 1989, 86–88; eller Lys over Norge, juli 1989, 61).

Alma 48:1–10. Forsvar kristne prinsipper
•	 Noen	ganger	må	Kristi	sanne	tilhengere	reise	seg	
slik Moronis folk reiste seg for å forsvare “deres frihet, 
deres jordeiendommer, deres hustruer og deres barn og 
deres fred” (Alma 48:10). Moroni var fast bestemt på å 
hjelpe sitt folk å “bevare det som deres fiender kalte de 
kristnes sak” (Alma 48:10).

Med det ugudelighetens tidevann som strømmer over 
verden i dag, har president Gordon B. Hinckley sagt at 
“det finnes tider da vi må vise at vi står for det som er 
rett og anstendig, for frihet og sivilisasjon, på samme 
måte som Moroni samlet folket på sin tid for å forsvare 
deres hustruer, deres barn og frihetens sak (se Alma 
48:10)” (i Conference Report, okt. 2001, 88; eller Lia-
hona, jan. 2002, 83).

Alma 48:10–18
Hvilke egenskaper gjorde  kaptein 

Moroni til en god leder?

Alma 48:19. De “tjente folket like mye”
•	 Hva	vil	det	si	at	Helaman	“tjente	folket	like	mye”?	
President Howard W. Hunter (1907–95) sa at all rettskaf-
fen tjeneste er like akseptabel for Gud, selv om ikke alle 
vil få fremtredende kall:

“Selv om Helaman ikke var 
like bemerkelsesverdig 
eller iøynefallende som 
Moroni, tjente han folket 
like mye, eller han gjorde 
like mye nytte som 
Moroni …

Vi kan ikke alle være 
som Moroni, og få våre 
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kollegers anerkjennelse dagen lang. De fleste av oss er 
stillferdige, relativt ukjente mennesker som kommer og 
går og gjør vårt arbeid uten store fakter. Til de av dere 
som synes dette kan virke ensomt, skremmende eller 
ganske enkelt lite bemerkelsesverdig, sier jeg: Dere 
‘tjener folket like mye’ som den mest spektakulære av 
deres medarbeidere. Dere tilhører også Guds hær.

Tenk et øyeblikk på den gjennomgripende tjeneste en 
mor eller far yter i det stille og anonymt i et verdig siste-
dagers-hellig hjem. Tenk på lærere i Søndagsskolen, sang-
ledere i Primær, speiderledere og besøkende lærerinner 
som hjelper og velsigner millioner, men hvis navn aldri vil 
bli offentlig anerkjent eller nevnt i nasjonens media.

Titusener av usette mennesker muliggjør våre mulighe-
ter og vår lykke hver eneste dag. Som Skriftene sier, tje-
ner de ‘folket like mye’ som dem vi ser på avisforsidene.

Historiens og samtidens rampelys rettes så ofte mot den 
ene istedenfor mot de mange ” (“No Less Serviceable”, 
Ensign, april 1992, 64).

Alma 49–50. Befestning av nephittiske byer
•	 Moronis	inspirasjon	og	forutseenhet	når	det	gjaldt	å	
befeste byene, skulle bli et vendepunkt i krigen. Tusen-
vis av nephitter ble spart som følge av at byene ble for-
beredt. Vi kan anvende denne lærdommen på oss selv 
ved å styrke oss med gode tanker og gjerninger for å 
kunne motstå ondskapens angrep eller djevelens “bren-
nende piler” (1 Nephi 15:24; se også Helaman 5:12   ). 
Herren har lovet at hvis vi ydmykt søker ham, vil han 
vise oss vår svakhet og “la det svake bli til styrke” (Ether 
12:27   ). Følgende oversikt gir oss noen eksempler på 
hvordan nephittenes befestninger kan anvendes på oss:

Hvordan nephittene befes-
tet seg

Hvordan vi kan styrke oss

De svakeste festningsver-
kene ble styrket (se Alma 
48:9).

Vi må styrke de svake 
 punktene i vårt liv.

Nephittene forberedte seg til 
å møte fienden på en måte 
som aldri før hadde vært 
kjent (se Alma 49:8).

Vi må forberede oss som 
aldri før for å kunne motstå 
djevelens listige angrep.

Hvordan nephittene befes-
tet seg

Hvordan vi kan styrke oss

Nephittene gjorde sine sva-
keste byer til festninger (se 
Alma 49:14).

Hvis vi kommer til Kristus, 
kan han gjøre det svake 
sterkt for oss (se Ether 
12:27).

Nephittene fikk makt over 
sine fiender (se Alma 
49:23).

Hvis vi er trofaste og stoler 
på Herren, vil han gi oss 
makt over våre fiender.

Selv om nephittene hadde 
vunnet noen slag, stanset 
de ikke sine forberedelser 
(Alma 50:1).

Når vi har klart å overvinne 
en fristelse eller prøvelse, 
må vi ikke bli uoppmerk-
somme, men fortsette å 
holde ut og alltid våke og be 
om at vi ikke må bli over-
vunnet (se Alma 13:28).

Nephittene bygget vakttårn 
slik at de kunne se fienden 
på lang avstand (se Alma 
50:4).

Hvis vi setter vår lit til profe-
tene, som er vår tids voktere 
i tårnet og kan se på lang 
avstand, vil vi være bedre 
forberedt på fremtiden.

Alma 51:13. Gripe til våpen for å forsvare  
sitt land
•	 Som	statsborgere	er	vi	underlagt	landets	lover.	Eldste	
Russell M. Nelson ga følgende råd angående vår plikt til 
å gripe til våpen for å forsvare vårt land:

“Menneskene er virkelig søsken fordi Gud virkelig er 
vår Fader. Ikke desto mindre er Skriftene fulle av histo-
rier om strid og kamp. De 
fordømmer sterkt angreps-
krig, men støtter borgeres 
plikt til å forsvare sine 
familier og sin frihet [se 
Alma 43:45–47; 46:11–12, 
19–20; 48:11–16] … Denne 
kirkes medlemmer vil bli 
utkalt til militærtjeneste i 
mange land. ‘Vi tror at Gud 
har forordnet myndigheter 
til menneskets gavn og at 
han holder menneskene ansvarlig for hvordan de for-
holder seg til dem, både ved å gi og håndheve lover til 
samfunnets gavn og trygghet’ [L&p 134:1].
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Under 2. verdenskrig, da medlemmer av Kirken ble 
tvunget til å kjempe på begge sider, bekreftet Det første 
presidentskap at ‘staten har ansvar for den sivile kon-
troll over sine statsborgere eller innbyggere, for deres 
politiske velferd og for politikk innenriks og utenriks … 
Men Kirken som sådan, har intet ansvar for denne poli-
tikken [annet] enn for å oppfordre sine medlemmer til 
å vise … full lojalitet overfor sitt land’ [i James R. Clark, 
red., Messages of the First Presidency of The Church 
of Jesus Christ of Latter-day Saints, 6 bind. (1965–75), 
6:155–56]” (i Conference Report, okt. 2002, 42; eller 
Liahona, nov. 2002, 39).

Punkter å grunne på
•	 Hva	ville	du	tatt	med	på	en	liste	over	de	viktigste	

åndelige festningsverk du trenger for å være trygg for 
den fiende som ønsker å ødelegge deg?

•	 På	hvilke	måter	kan	siste-dagers-hellige	tjenestegjøre	
i krig på samme måte som kaptein Moroni?

•	 Hvilken	virkning	kan	en	tapper	leder	ha	på	et	land,	
et lokalsamfunn eller en familie?

Forslag til oppgaver
•	 Ettersom	vi	ikke	alle	vil	være	like	fremtredende	som	

Moroni, beskriv den verdifulle tjeneste som ytes av 
mødre og fedre. Beskriv også hvor viktig en lærer i 
Søndagsskolen, en sangleder i Primær, en speiderle-
der, en besøkende lærerinne kan være, eller gjør det 
samme med kall du selv velger.

•	 Skriv	ned	noen	av	de	svake	områdene	i	ditt	liv,	og	
planlegg å styrke dem mot ugudelighet.
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Alma 52– 63

Kapittel 34

Innledning
President Ezra Taft Benson (1899–1994) sa: “Mormons 
bok lærer oss hvordan Kristi disipler lever i krigstid” (i 
Conference Report, okt. 1986, 5; eller Lys over Norge, 
jan. 1987, 3). Mormon hadde en hensikt med å ta 
med en rekke krigsberetninger i Mormons bok. Disse 
beretningene lærer oss om nødvendigheten av å bevare 
friheten for å opprettholde religiøse rettigheter, hvilke 
skader forrædere kan påføre oss, verdien av selv noen 
få rettferdige ungdommer, krigens etiske berettigelse 
og strategier for å bekjempe ondskap samtidig som vi 
stoler på Guds makt til å gripe inn.

Kommentarer
Alma 52–53. Krig og blodsutgytelse
•	 Alma	52–53	bekrefter	Frelserens	uttalelse	om	at	“alle	
som griper til sverd, skal falle for sverd” (Matteus 26:52). 
Anført av ugudelige og frafalne nephitter (Ammoron og 
andre), søkte lamanittene med vold å erobre og ta kon-
trollen over nephittiske byer. Prisen for å ta hver enkelt 
by var imidlertid høy: “De hadde ikke inntatt noen byer 
uten at de hadde mistet mye blod” (Alma 52:4). Kaptein 
Moroni nølte alltid med å ta opp sverdet og var langt 
ivrigere etter å legge det ned for fredens skyld (se Alma 
52:37). Han visste at selv når nephittene seiret, kostet 
det tusenvis av liv på begge sider.

Krig ville aldri ha forekommet dersom alle mennesker 
etterlevde Jesu Kristi evangelium. Han er Fredsfyrsten, 
og de som følger ham, er fredsutsendinger.

Alma 53:9
Hva var årsaken til at nephittene  havnet 
i farlige situasjoner? Hva kunne de ha 

gjort for å unngå slike situasjoner?

Alma 53:9. Synd – den egentlige årsaken til 
konflikter
•	 En	kommentator	forklarte	hvordan	ytre	prøvelser	
som de nephittene opplevde, noen ganger kan komme 
av indre behov: “Så det var tross alt en velsignelse for 
nephittene å ha lamanittene i nærheten for å ‘vekke 
dem til erindring’ – ‘Salig er det menneske som Gud 

refser’ ( Job 5:17). Uansett hvor ugudelige, blodtørstige 
og fordervede lamanittene var (og det var de!), uansett 
hvor tallmessig overlegne de var over nephittene, idet 
de nærmet seg i mørket fra alle kanter, uansett hvor 
snedig de spionerte og konspirerte og infiltrerte og 
klekket ut sine djevelske planer og kom med sine mor-
deriske trusler og gjennomførte sine formidable forbere-
delser for total krig, var ikke de nephittenes problem. De 
var der ganske enkelt for å minne nephittene på deres 
egentlige problem, nemlig å vandre rettskaffent for 
Herren” (Hugh Nibley, Since Cumorah, 2. utg. [1988], 
339–40).

Alma 53:10–18. Viktigheten av pakter
•	 Eldste	M. Russell	Ballard	i	De	tolv	apostlers	quorum	
forklarte hvordan vi får styrke ved å holde våre pakter: 
“Av og til fristes vi til å la vårt liv styres mer av hva som 
er beleilig enn av pakten. Det er ikke alltid beleilig å 
etterleve evangeliets normer, forsvare sannheten og 
vitne om gjenopprettelsen … Men det finnes ingen 
åndelig styrke i å leve av bekvemmelighet. Styrken 
kommer når vi holder våre pakter” (i Conference 
Report, april 1999, 113; eller Liahona, juli 1999, 101).

•	 President	Boyd K.	Packer,	president	for	De	tolv	
apostlers quorum, forklarte at det å holde våre pakter 
beskytter oss:

“Hold paktene, og du vil være trygg. Bryt dem, og du er 
det ikke lenger …

… Vi kan ikke fritt bryte våre pakter og samtidig unn-
slippe følgene” (i Conference Report, okt. 1990, 107–8; 
eller Lys over Norge, jan. 1991, 78).

Alma 53:16–21. De unge krigernes eksempel
•	 De	unge	krigerne	som	dro	ut	i	krig	istedenfor	sine	
fedre, var rettferdige unge menn. De var fast bestemt 
på å forsvare sitt land (se Alma 56:5). De var fryktløse 
i møte med døden og tapre i strid (se Alma 56:45–
49, 56). Gud belønnet deres tro med fantastisk styrke 
og beskyttelse. Ikke én av dem døde i strid (se Alma 
57:25–26). Dette er ikke alltid tilfelle med rettferdige 
unge menn i militærtjeneste. Noen ganger er det også 
rettferdige som “dør i Herren” (L&p 63:49). Disse unge 
mennene ble imidlertid gitt guddommelig beskyttelse 
så deres jordiske liv ble bevart i strid. De viste den slags 
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mandighet som alle Guds sønner skulle prøve å tilegne 
seg, og sto som vitner for den nephittiske nasjon om at 
Gud ville utfri dem hvis de var trofaste.

Alma 53:20–21. Gode eksempler i  
militærtjeneste
•	 I	nyere	tid	har	Det	første	presidentskap	gitt	følgende	
råd til Kirkens medlemmer i militærtjeneste: “Til våre 
unge menn som drar i militærtjeneste, uansett hvem 
de tjenestegjør under eller hvor, sier vi: Lev rent, hold 
Herrens bud, be stadig til Ham om at han må bevare 
dere i sannhet og rettferdighet, lev slik som dere ber, 
og hva som enn hender dere, vil Herren være med dere 
og ingenting vil skje som ikke vil bli til Guds heder og 
herlighet og deres frelse og opphøyelse. Når dere lever 
så rent som dere ber om, vil dere i deres hjerte føle 
en glede som dere ikke vil være i stand til å uttrykke 
eller forstå. Herren vil alltid være dere nær. Han vil 
trøste dere. Dere vil føle hans nærhet i den verste 
trengsel. Han vil vokte og beskytte dere i fullt mål i 
overensstemmelse med sin allvise hensikt. Deretter, når 
konflikten er over og dere vender tilbake til deres hjem 
og dere har levd et rettferdig liv, hvor stor vil da ikke 
deres lykke være – enten dere er blant de seirende eller 
de beseirede – for at dere har levd etter Herrens bud. 
Dere vil vende tilbake så disiplinert i rettferdighet at 
tross all Satans krigslist og knep vil dere være uberørte. 
Deres tro og vitnesbyrd vil være sterke og ubrytelige. 
Dere vil bli sett opp til og aktet og æret fordi dere har 
gått igjennom prøvelsens og fristelsens fryktelige ildovn 
og kommet ut uskadet. Deres brødre vil se hen til dere 
for å få råd, støtte og veiledning. Dere vil bli ankerfes-
tene som Sions ungdom deretter vil fortøye sin tro på 
mennesket til” (Heber J. Grant, J. Reuben Clark jr. og 
David O. McKay, i Conference Report, april 1942, 96).

©
 C

la
rk

 K
el

le
y 

Pr
ic

e

Alma 53:20–21. Alltid pålitelige
•	 Eldste	Dallin H.	Oaks	i	De	tolv	apostlers	quorum	
utredet hva det vil si å alltid være pålitelig:

“Ordet tro innebærer lojalitet, integritet, utholdenhet og 
mot. Det minner oss om Mormons boks beskrivelse av 
de 2000 unge krigerne:

[Alma 53:20–21.]

I samme ånd som denne beskrivelsen sier jeg til våre 
hjemvendte misjonærer – menn og kvinner som har 
inngått pakt om å tjene Herren og allerede har tjent 
ham i det store arbeidet med å forkynne evangeliet og 
fullkommengjøre de hellige – er dere tro mot pakten? 
Har dere den tro og vedvarende lojalitet som skal til for 
stadig å la evangeliets prinsipper komme til uttrykk i 
deres liv? Dere har tjent vel, men har dere, i likhet med 
pionerene, det mot og den fasthet som skal til for å 
være tro mot pakten og holde ut til enden?” (i Confe-
rence Report, okt. 1997, 101–2; eller Lys over Norge, jan. 
1998, 74; uthevelse tilføyd).

Alma 56:45–48. “Vi tviler ikke på at våre mødre 
visste det”
•	 Eldste	Neal A.	Maxwell	(1926–2004)	i	De	tolv	apost-
lers quorum forklarte at foreldre bare kan gi det de selv 
allerede har:

“Når foreldrenes  
undervisning og hjelp er 
godt utført, og når det er 
mottakelige barn som tar 
imot budskapet, opplever 
vi slike fantastiske situasjo-
ner som den med de unge 
mennene i Mormons bok 
som hadde blitt så godt 
undervist av sine mødre 
[Alma 56:47–48] …

Disse unge mennenes tillit til sine mødre er naturligvis 
rørende og inderlig, men mødrene måtte først vite ‘det’ 
på en slik måte at de unge mennene, ved omhyggelig 
iakttakelse og ved å høre dem (noe som alltid er tilfelle 
når barn iakttar foreldre), ikke tvilte på at deres mødre 
visste at ‘det’ var sant” (That My Family Should Partake 
[1974], 58–59).
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•	 Søster	Julie B.	Beck,	Hjelpeforeningens	generalpresi-
dent, talte om behovet for at kvinner er mer årvåkne, og 
beskrev paktskvinner som vet hvem de er:

“I Mormons bok leser vi om 2000 eksemplariske unge 
menn som var overmåte tapre, fryktløse og sterke. ‘Ja, 
de var sannferdige og sindige menn, for de hadde blitt 
opplært til å holde Guds bud og vandre rettskaffent 
for ham’ (Alma 53:21). Disse trofaste unge mennene 
hyllet sine mødre. De sa: ‘Våre mødre visste det’ (Alma 
56:48) …

Det ansvar mødre i dag har, har aldri fordret større årvå-
kenhet. I større grad enn noen gang i verdens historie 
trenger vi mødre som vet … Når mødre vet hvem de 
er og hvem Gud er og har inngått pakter med ham, vil 
de ha stor påvirkningskraft til det gode på sine barn” (i 
Conference Report, okt. 2007, 80; eller Liahona, nov. 
2007, 76).

Alma 57:19–21. “Urokkelig og uforferdet”
•	 President	Gordon B.	Hinckley	(1910–2008)	forklarte	
viktigheten av å holde seg urokkelig og uforferdet:

“ ‘Dere gjenspeiler denne Kirke i alt dere tenker, i alt 
dere sier og i alt dere gjør,’ fortalte president Hinckley 
ungdommene. ‘Vær lojale mot Kirken og Guds rike’ …

President Hinckley fortalte ungdommene at de er ‘der 
ute som Helamans sønner i en verden som er full av 
nedbrytende innflytelser … Men hvis dere setter deres 
litt til Den allmektige og følger denne Kirkes læreset-
ninger og klamrer dere til den på tross av deres sår, vil 
dere bli bevart, velsignet, foredlet og lykkelige.’

Om den verden de lever i, sa president Hinckley til 
ungdommene: ‘Dere er midt i Babylon. Den onde forår-
saker store ødeleggelser. Hev dere over det, dere av den 
edle fødselsrett. Hev dere over det’” (“Prophet Grateful 
for Gospel, Testimony”, Church News, sept. 21, 1996, 4).

Alma 58. Retten til å kjempe for frihet
•	 For	ytterligere	innsikt	i	å	kjempe	for	frihet,	selv	ved	
blodsutgytelse, se kommentarene til Alma 43:45–47 på 
side 243.

Alma 58:10–11. Herren talte “fred til vår sjel”
•	 Som	medlem	av	De	sytti	forklarte	eldste	Dennis E.	
Simmons at Guds fred ikke er avhengig av ytre 
omstendigheter:

“Selv om verden faller sammen rundt oss, vil den 
lovede Trøster gi Hans fred fordi vi er sanne disipler 
… Vi kan ha hans fred med oss uten hensyn til proble-
mene i verden. Hans fred er den fred, den sinnsro, den 
trøst som Trøsteren, Den hellige ånd, taler til vårt hjerte 
og sinn mens vi gjør vårt ytterste for å følge Ham og 
holde hans bud …

På samme måte som Helaman oppdaget midt i kampen 
at ‘han talte fred til våre sjeler’ (Alma 58:11) … kan 
alle som søker oppriktig, få den samme fred. Denne 
fred kommer av forsikringer uttalt av en stille hvisken” 
(i Conference Report, april 1997, 41–42; eller Lys over 
Norge, juli 1997, 30).

Alma 58:10–11
Hva førte nephittenes bønn i tro til? 

Hvordan kan disse svarene være rele-
vante for vår kamp for utfrielse?

Alma 58:34–37. Vi ønsker ikke å knurre
•	 Eldste	Neal A.	Maxwell	ga	oss	større	innsikt	i	årsaken	
til knurring: “I en lykkelig fremtid skal ‘de som knurrer 
… ta imot lærdom’ ( Jesaja 29:24; 2 Nephi 27:35). Dette 
kan tyde på at doktrinær uvitenhet er en viktig årsak til 
knurring blant Kirkens medlemmer” (“A Choice Seer”, 
i Brigham Young University 1985–86 Devotional and 
Fireside Speeches [1986], 115).

Alma 59:9. Lettere å hindre at en by faller
•	 Mormon	skriver	at	det	er	mye	lettere	å	hindre	at	en	
by faller enn å gjenerobre den (Alma 59:9). Det er med 
mennesker som med byer. Det er mye vanskeligere 
og farligere å gjenvinne noen som har falt, enn å 
hjelpe dem å unngå å falle. President Ezra Taft Benson 
(1899–1994) sa: “Det er bedre å forberede og forebygge 
enn å reparere og omvende seg” (The Teachings of Ezra 
Taft Benson [1988], 285).
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Alma 59:11–12. Byer falt på grunn av ugudelighet
•	 Tapet	av	byen	Nephihah	viser	den	sterke	sammen-
hengen mellom nephittenes ugudelighet og deres 
manglende evne til å overvinne sine fiender i “Herrens 
styrke” (se Mosiah 9:16; 10:10–11; Alma 60:16). Nephit-
tenes militære ledere var ofte menn som “hadde åpen-
baringens og også profetiens ånd” (3 Nephi 3:19). Disse 
rettferdige militære lederne tilskrev ikke lamanittene 
nephittenes nederlag , men nephittenes ugudelighet. Til 
sammenligning klarte trofaste nephitter som regel å for-
svare seg og gjenerobre falne byer, ofte med minimalt 
tap av liv (se Alma 52:19; 56:53–56; 57:7–12; 58:25–28; 
62:22–26). Herren har gjentatte ganger sagt at selv om 
vi møter vanskeligheter og alvorlige problemer, kan vi 
alltid, hvis vi er rettferdige og setter vår lit til ham, føle 
oss trygge på at han vil være med oss og at hans verk til 
slutt vil seire (se L&p 6:34; 10:69; 33:13).

Alma 60:10–14. De rettferdige blir drept
•	 Moroni	skrev	at	Herren	tillater	at	de	rettferdige	blir	
drept “så hans rettferdighet og dom kan komme over 
de ugudelige. Derfor behøver dere ikke tro at de rett-
ferdige er tapt fordi de er drept, men se, de går inn til 
Herren sin Guds hvile” (Alma 60:13).

Like etter utbruddet av 2. verdenskrig uttalte Kirkens 
første presidentskap: “I denne fryktelige krigen som 
nå føres, er tusener av våre rettferdige unge menn i 
mange land og alle deler av verden underlagt plikt til 
militærtjeneste av sine egne land. Noen av disse i slik 
tjeneste, er allerede kalt tilbake til sitt himmelske hjem. 
Andre vil med stor sannsynlighet bli kalt til å følge. Men 
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‘se’, som Moroni sa, de rettferdige blant dem som tjener 
og blir drept, ‘går inn til Herren sin Guds hvile’ [Alma 
60:13], og Herren har sagt om disse at ‘de som dør i 
meg, ikke skal smake døden, for den skal være søt for 
dem’ (L&p 42:46). Deres frelse og opphøyelse i den 
fremtidige verden er trygg. At de i ødeleggelsens arbeid 
vil slå til mot sine brødre, vil ikke bli holdt imot dem. 
Den synd, som Moroni sa i fordums tid, fordømmer 
dem som sitter ‘på deres troner i en tankeløs sløvhets-
tilstand’, de herskende i verden som i en tilstand av hat 
og lyst etter urettferdig makt og myndighet over sine 
medmennesker, har satt i gang evige krefter de hverken 
forstår eller kan kontrollere. Gud vil i sin betimelige tid 
dømme dem og straffe dem” (Heber J. Grant, J. Reuben 
Clark Jr. og David O. McKay, i Conference Report, april 
1942, 95–96).

Alma 60:19–36. Moronis brev til Pahoran
•	 Pahoran	kunne	ha	valgt	å	bli	fornærmet	av	brevene	
Moroni sendte, men det ble han ikke. Eldste David A. 
Bednar i De tolv apostlers quorum beskrev det fak-
tum at vi, i likhet med Pahoran, kan velge å ikke bli 
fornærmet:

“Når vi tror eller sier at vi har blitt fornærmet, mener 
vi vanligvis støtt, urettferdig behandlet, avvist eller 
ikke respektert. Og det forekommer helt klart klønete, 
pinlige, samvittighetsløse og ondsinnede ting i vår 
omgang med andre mennesker som vi kan ta anstøt av. 
Imidlertid er det i bunn og grunn umulig for en annen å 
fornærme deg eller meg. Det å tro at en annen har for-
nærmet oss, er prinsipielt feil. Å bli fornærmet er et valg 
vi tar. Det er ikke en tilstand som påføres eller pålegges 
oss av noen eller noe …

Gjennom Jesu Kristi forsonings styrkende kraft kan dere 
og jeg bli velsignet så vi kan unngå å ta anstøt. ‘Stor fred 
har de som elsker din lov, og det er ikke noe anstøt for 
dem’ (Salmene 119:165) …

… Som eldste Neal A. Maxwell beskrev det, er ikke 
Kirken ‘et godt forsynt hvilehjem for dem som allerede 
er fullkomne’ (i Conference Report, april 1982, 57; eller 
Ensign, mai 1982, 38). Kirken er snarere et laboratorium 
for læring og en arbeidsgruppe hvor vi kan få erfaring 
ved at vi øver på hverandre i den stadige prosessen å 
‘fullkommengjøre de hellige’.
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Eldste Maxwell forklarte også svært innsiktsfullt at i 
dette siste-dagers laboratoriet for læring vi kjenner som 
den gjenopprettede Kirke, er medlemmene ‘det kliniske 
materialet’ (se ‘Jesus the Perfect Mentor’, Ensign, feb. 
2001, 13) som er nødvendig for vekst og utvikling …

Dere og jeg kan ikke kontrollere andres intensjoner 
eller oppførsel. Vi avgjør imidlertid selv hva vi vil gjøre. 
Husk at dere og jeg har handlefrihet, og vi kan velge å 
ikke ta anstøt” (i Conference Report, okt. 2006, 95–97; 
eller Liahona, nov. 2006, 90–91).

Alma 60:23. Rens karet innvendig
•	 President	Ezra	Taft	Benson	etterlot	lite	rom	for	tvil	
om at disse advarslene gjelder oss. Han erklærte: “Alt er 
ikke vel i Sion. Som Moroni sa, må vi rense karet inn-
vendig (se Alma 60:23), og vi må begynne med oss selv, 
deretter med våre familier, og til sist må vi rense Kirken” 
(i Conference Report, april 1986, 3; eller Lys over Norge, 
nr. 6 1986, 3).

Alma 60:23
Marker gjerne dette verset.  Deretter 
spør du deg selv hva du må gjøre 

for å rense ditt kar innvendig.

Alma 61. Reaksjon på uberettiget irettesettelse
•	 Eldste	Neal A.	Maxwell	forklarte	hvordan	uenighet	
kan oppstå til og med mellom trofaste medlemmer: “I 
en fullkommen kirke med ufullkomne mennesker vil 
det oppstå misforståelser fra tid til annen. Et bemerkel-
sesverdig eksempel fant sted i oldtidens amerikanske 
Israel. Moroni skrev to ganger til Pahoran og klaget 
over forsømmelse fordi sårt tiltrengte forsterkninger 
ikke kom. Moroni brukte skarpe ord, idet han beskyldte 
landets guvernør, Pahoran, for å sitte på sin trone i 
en ‘tankeløs sløvhetstilstand.’ (Alma 60:7.) Pahoran ga 
snart et svært patriotisk svar, hvor han forklarte hvorfor 
han ikke kunne gjøre det Moroni ønsket. Selv om han 
hadde blitt refset, var ikke Pahoran sint. Han roste til 
og med Moroni for ‘ditt hjertes storhet.’ (Alma 61:9.) På 
grunn av disiplers intense gjensidige hengivenhet, vil 
diskusjoner om hvordan man best fremmer Herrens 

verk, ganske sikkert føre til taktiske meningsforskjeller 
nå og da. Akkurat som i denne hendelsen, kan det 
forekomme irettesettelser som senere viser seg å være 
uberettigede” (All These Things Shall Give Thee Expe-
rience [1979], 119).

Alma 62:41. Virkningene av motgang
•	 Eldste	Dallin H.	Oaks	forklarte	at	vi	velger	hvordan	vi	
skal bli påvirket av motgang:

“Disse store motganger er visselig ikke uten en eller 
annen evig hensikt eller virkning. De kan vende vårt 
hjerte til Gud … Selv når motgang påfører oss jordiske 
lidelser, kan de også være et middel til å lede menn og 
kvinner til evige velsignelser.

Motgang i stor skala, som naturkatastrofer og krig, 
later til å være en naturlig del av jordelivet. Vi kan ikke 
fullt ut forhindre dem, men vi kan bestemme oss for 
hvordan vi skal reagere på dem. Den motgang som 
forårsakes av krig og militærtjeneste, har for eksempel 
ført til noens åndelige undergang og andres åndelige 
oppvåkning. Mormons bok beskriver denne kontrasten:

‘Men se, fordi krigen mellom nephitter og lamanitter 
hadde vært så overmåte langvarig, ja, fordi krigen 
hadde vart så overmåte lenge, hadde mange blitt forher-
det. Og mange ble bløtgjort på grunn av sine lidelser så 
de ydmyket seg for Gud i den dypeste ydmykhet’ (Alma 
62:41).

Jeg leste om en lignende kontrast etter den voldsomme 
orkanen som ødela tusenvis av hjem i Florida for noen 
år siden. En nyhetsreportasje siterte to forskjellige 
personer som hadde opplevd den samme tragedien og 
mottatt den samme velsignelsen: Begge hadde fått sitt 
hjem fullstendig ødelagt, men alle deres familiemed-
lemmer hadde blitt spart for død eller skade. Den ene 
sa at denne tragedien hadde knust hans tro. Hvordan 
kunne Gud la dette skje? spurte han. Den andre sa at 
erfaringen hadde styrket hans tro. Gud hadde vært god 
mot ham, sa han. Selv om familiens hjem og eiendeler 
var borte, hadde deres liv blitt spart, og de kunne gjen-
oppbygge hjemmet. For den ene var glasset halvtomt. 
For den andre var glasset halvfullt. Handlefrihetens gave 
gjør oss alle i stand til å velge hva vi vil gjøre når vi 
opplever motgang” (“Adversity”, Ensign, juli 1998, 7–8).
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Alma 63:4–10. Reisen til landet i nord
•	 “Til	en	gruppe	hellige	i	Sydhavet	sa	president	
[Spencer W.] Kimball: ‘President Joseph F. Smith, 
Kirkens president, sa: “Dere brødre og søstre fra New 
Zealand, dere skal vite at dere er av Hagoths folk.” For 
medlemmene på New Zealand sto det klart. En Herrens 
profet hadde talt … Det er rimelig å konkludere med 
at Hagoth og hans medhjelpere var på øyene i ca. 1900 
år, fra ca. 55 f.Kr. til 1854 før evangeliet begynte å nå 
dem. De hadde mistet alle de klare og meget verdifulle 
tingene Frelseren hadde bragt til jorden, for de var trolig 
på øyene da Kristus ble født i Jerusalem.’ (Temple View 
Area Conference Report, februar 1976, s. 3.)” ( Joseph 
Fielding McConkie og Robert L. Millet: Doctrinal 
Commentary on the Book of Mormon, 4 bind. [1987–91] 
3:329).

President David O. McKay (1873–1970) bekreftet hva 
som skjedde med noen av Hagoths folk da han uttalte 
følgende i innvielsesbønnen for New Zealand tempel: 
“Vi uttrykker vår takknemlighet for at du ledet disse 
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etterkommerne av fader Lehi til disse fruktbare øyene, 
og har latt dem blomstre” (“Dedicatory Prayer Delivered 
by Pres. David O. McKay at New Zealand Temple”, 
Church News, 10. mai 1958, 2).

Punkter å grunne på
•	 Hva	kan	du	gjøre	for	å	gjøre	ære	på,	støtte	og	for-

svare ditt land?

•	 Hva	kan	vi	lære	av	både	Moronis	og	Pahorans	
brev som kan være til hjelp i vårt eget liv? (se Alma 
60–61).

•	 Hvilken	sammenheng	er	det	mellom	rettferdighet	og	
frihet?

•	 Etter	å	ha	lest	Alma	52–63,	kan	du	nevne	noen	av	
de viktigste prinsippene for krig som du kan lære en 
annen?

Forslag til oppgaver
•	 Skriv	i	dagboken	din	om	hvordan	du	kan	anvende	

Moronis forsvarstaktikker i din egen kamp for 
rettferdighet.

•	 Det	kan	være	lurt	å	skrive	ned	det	du	lærer	om	hvor-
dan du kan forsvare deg mot fiendene av din tro.

•	 Skriv	et	utkast	til	en	leksjon	på	familiens	hjemme-
aften om ett eller flere av emnene som er oppført 
nedenfor:

 1. Hvordan gjøre bruk av de midler Herren har gitt 
oss (se Alma 60:21)

 2. Rense karet innvendig (se Alma 60:23)

 3. Søke å forherlige Gud fremfor verdens ære (se 
Alma 60:36)

 4. Ikke ta anstøt (se Alma 61:9)
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Helaman 1– 4

Kapittel 35

Innledning
Helaman 1–4 viser en grell kontrast mellom det gode og 
det ondes frukter. Vi ser hvilke konsekvenser ondskap 
får både for samfunnet og for enkeltpersoner. Den per-
sonlige vekst og de velsignelser som oppnås av hellige 
som holder seg trofaste under vanskelige omstendighe-
ter, kan gi oss mot til å holde oss trofaste mot rettferdige 
prinsipper i vanskelige tider. Vi kan sammenligne den 
splid som forårsakes av ugudelighet, med den store 
fred og glede som forårsakes av rettferdighet. Når vi ser 
denne kontrasten, gir det oss motivasjon til å stake ut en 
kurs basert på prinsipper som vil bringe lykke og unngå 
den elendighet som følger ulydighet.

Kommentarer
Helaman 1:1–21. Strid er ødeleggende
•	 Helamans	bok	forteller	om	en	periode	med	stor	ugu-
delighet blant nephittene. Gadianton-røverne vokste seg 
sterke, og folk flest gjennomgikk en rekke sykluser med 
ugudelighet og ødeleggelse, etterfulgt av omvendelse, 
bare for å vende tilbake til ugudelighet igjen. Mange av 
disse vanskelighetene kunne tilskrives den “strid” som 
oppsto i første kapittel av Helaman. Mens noen kanskje 
anser “strid” som en ganske ufarlig synd, har følgende 
generalautoriteter kommentert farene ved strid.

President James E. Faust (1920–2007) i Det første pre-
sidentskap sa rett ut at Herrens ånd ikke vil tåle strid: 
“Når det oppstår strid, trekker Herrens ånd seg bort, 
uansett hvem som har feilen” (i Conference Report, 
april 1996, 57; eller Lys over Norge, juli 1996, 43).

•	 Eldste	Joseph B.	Wirthlin	(1917–2008)	i	De	tolv	
apostlers quorum forklarte at Satan fremmer strid for å 
tjene sine egne onde hensikter: “Synder som korrup-
sjon, uærlighet, kiv, ordstrid og andre onder i denne 
verden, er ikke her tilfeldig. De er tegn på den nådeløse 
kamp Satan og hans tilhengere fører. Han benytter alle 
tilgjengelige redskaper og knep for å bedra, forvirre og 
villede” (i Conference Report, okt. 1994, 100; eller Lys 
over Norge, jan. 1995, 74).

•	 Til	forskjell	fra	de	ødeleggende	virkningene	av	strid,	
understreket president Henry B. Eyring i Det første pre-
sidentskap den enhet som fredens ånd skaper: “Der hvor 
menneskene har denne Ånd med seg, kan vi vente å 
finne harmoni. Ånden planter vitnesbyrdet om sannheten 

i vårt hjerte, noe som forener dem som har dette vitnes-
byrdet. Guds ånd skaper aldri splid (se 3 Nephi 11:29). 
Den skaper aldri en slik adskillelse mellom mennesker 
som fører til strid (se Joseph F. Smith: Læresetninger i 
evangeliet, 5. utg. [1939], 114–115). Den fører til personlig 
fred og samhørighet med andre. Den forener sjeler. En 
forenet familie, en forenet kirke og en verden i fred 
avhenger av forente sjeler” (i Conference Report, april 
1998, 86; eller Lys over Norge, juli 1998, 67).

Helaman 1:27, 33
Hvilken kontrast ser du mellom disse 

 versene i måten fiender ble behandlet av 
 stridende styrker? Hva skyldes forskjellen?

Helaman 1–2. Hemmelige mørkets gjerninger 
kan ødelegge et samfunn
•	 Eldste	M. Russell	Ballard	i	De	tolv	apostlers	quorum	
forklarte at trusselen fra hemmelige forbund fortsatt 
finnes i dag:

“Mormons bok forteller at hemmelige forbund som driver 
med kriminell virksomhet, er en alvorlig utfordring ikke 
bare for enkeltpersoner og familier, men for hele sivilisa-
sjoner. Blant dagens hemmelige forbund er gjenger, nar-
kotika-karteller og organiserte kriminelle organisasjoner. 
Vårt tids hemmelige forbund virker stort sett på samme 
måte som Gadianton-røverne på Mormons boks tid. De 
har hemmelige tegn og kodeord. De deltar i hemmelige 
ritualer og innvielsesseremonier. Deres hensikter er blant 
annet å ‘myrde og plyndre og stjele og bedrive hor og 
begå allslags ugudelighet, stikk i strid med sitt lands lover 
og også med sin Guds lover’ [Helaman 6:23].

Er vi ikke forsiktige, kan dagens hemmelige forbund få 
makt og innflytelse like raskt og likeså fullstendig som 
de gjorde på Mormons boks tid. Husker dere mønsteret? 
De hemmelige forbundene begynte blant ‘de mest 
ugudelige’ i samfunnet, men til slutt hadde de ‘forført 
størsteparten av de rettferdige’ inntil hele samfunnet var 
fordervet [Helaman 6:38] …

Mormons bok lærer oss at djevelen er ‘opphavsmann 
til all synd’ og grunnleggeren av disse hemmelige 
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forbund [Helaman 6:30; se 2 Nephi 26:22]. Han bruker 
hemmelige forbund, deriblant gjenger, ‘fra generasjon til 
generasjon i den utstrekning han kan få makt over men-
neskenes barns hjerter’ [Helaman 6:30]. Hans hensikt er 
å ødelegge enkeltpersoner, familier, samfunn og nasjo-
ner [se 2 Nephi 9:9]. I en viss grad lyktes han på Mor-
mons boks tid. Og han har altfor stor suksess i dag. Det 
er derfor det er så viktig for oss som prestedømsbærere 
å være urokkelige og stå frem for sannhet og rettfer-
dighet ved å gjøre alt vi kan for å bidra til å bevare 
tryggheten i våre samfunn” (i Conference Report, okt. 
1997, 51–52; eller Lys over Norge, jan. 1998, 39).

Helaman 1–2. Gode mennesker kan bidra til å 
hindre onde organisasjoner i å nå sine mål
•	 Under	generalkonferansen	i	etterkant	av	terroransla-
gene mot World Trade Center og Pentagon, sa president 
Gordon B. Hinckley (1910–2008) følgende om terroris-
torganisasjoner hvis ønske er å drepe, tyrannisere og 
oppnå frykt og et ugudelig styresett:

“Terroristorganisasjonene … må oppspores og felles.

Vi i denne kirken vet endel om slike grupper. Mormons 
bok taler om Gadianton-røverne, en ond hemmelig 
organisasjon der man avla 
ed og hadde ondskap og 
ødeleggelse som mål. På 
deres tid gjorde de alt som 
sto i deres makt, med alle 
tilgjengelige midler, for å 
velte Kirken, villede folket 
med sofisteri og ta kontroll 
over samfunnet. Vi ser det 
samme i den nåværende 
situasjon.

Vi er et fredelig folk. Vi er tilhengere av den Kristus som 
var og er Fredsfyrsten. Men det finnes tider da vi må 
vise at vi står for det som er rett og anstendig, for frihet 
og sivilisasjon, på samme måte som Moroni samlet 
folket på sin tid for å forsvare deres hustruer, deres barn 
og frihetens sak (se Alma 48:10)” (i Conference Report, 
okt. 2001, 88; eller Liahona, jan. 2002, 83).

Helaman 3:20. “Alltid det som var riktig i Guds 
øyne”
•	 Selv	om	det	var	vanskelige	tider	og	samfunnet	ble	
truet av onde krefter, er Helamans standhaftighet når 
det gjelder å gjøre Herrens vilje, et eksempel til etterføl-
gelse for oss i disse krevende siste dager. I likhet med 
Helaman kan vi stadig gjøre vårt ytterste for å gjøre 
det rette og så la følgene komme (se “Gjør hva er rett”, 
Salmer, nr. 133). Nøkkelordet er stadig.

Eldste Spencer J. Condie i De sytti understreket viktig-
heten av å holde våre pakter som en måte å bli mer 
konsekvente på når det gjelder å gjøre godt:

“Av alle tegn på sann omvendelse og syndsforlatelse, er 
kanskje dette det viktigste: tilbøyeligheten til å ikke gjøre 
ondt mer, men til stadig å gjøre godt …

Vi styrker vår tilbøyelighet til å gjøre godt hver gang vi 
inngår og holder pakter. Hver gang vi deltar i preste-
dømsordinanser, strømmer kraft fra det høye ned og 
trekker oss nærmere himlene. De som tar del i nadver-
den og tempelordinansene med rene hjerter, og som 
trofast holder sine pakter, trenger ikke omstendelige 
instruksjoner om anstendig påkledning, om å betale 
et rundhåndet fasteoffer og tiende, om å etterleve Vis-
domsordet eller holde sabbatsdagen hellig. De trenger 
ingen strenge påminnelser om å dele evangeliet med 
andre, å reise ofte til templet, å utføre slektsforskning 
eller sin oppgave som hjemmelærer eller besøkende 
lærerinne. Heller ikke trenger de hint fra andre for å 
besøke syke eller hjelpe dem som lider nød.

Dette er Den høyestes trofaste hellige som holder de 
hellige pakter de har inngått i Herrens hus, ‘er fast 
bestemt på å tjene ham inntil enden og virkelig viser 
ved sine gjerninger at de har mottatt av Kristi Ånd til 
forlatelse for sine synder’ (L&p 20:37). De som holder 
pakter … etterlever innvielsesloven. Deres tid, talenter 
og økonomiske midler tilhører Herren.

Ved å holde sine pakter har de utviklet en tilbøyelighet 
til stadig å gjøre godt” (“Tilbøyelighet til stadig å gjøre 
godt”, Liahona, juni 2001, 14).
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Helaman 3:24–25. Fremgang i vårt eget liv og i 
Kirken
•	 Mens	han	var	medlem	av	De	sytti,	så	eldste	Dean L.	
Larsen en sammenheng mellom trofasthet mot Herren 
og fremgang:

“Når folkets liv er i harmoni med Herrens vilje, kommer 
alle de viktige faktorer på plass som frembringer de 
velsignelser Gud i sin nåde vil gi sine barn. Det hersker 
kjærlighet og harmoni. Selv været, klimaet og elemen-
tene synes å være med. Det blir varig fred og ro. Flid og 
fremgang kjennetegner folkets liv …

… Vi har Herrens forsikring om at han vil velsigne og 
hjelpe sitt folk hvis de vil holde hans bud og huske å se 
hen til ham som kilden til deres velsignelser” (i Confe-
rence Report, okt. 1992, 58–59; eller Lys over Norge, jan. 
1993, 41–42).

Helaman 3:24–26
Hvilken innsikt gir disse versene oss i 
betydningen av “fremgang”?  Hvordan 

er denne fremgangen forskjellig fra 
den fremgang verden har å tilby?

Helaman 3:29–30. “Gripe Guds ord”
•	 President Ezra Taft Benson (1899–1994) sa at noen 
velsignelser bare kommer ved flittig skriftstudium: “Rett-
ferdig suksess, evne til å 
unngå bedrag og motstå 
fristelse, veiledning i vårt 
daglige liv, helbredelse av 
sjelen – dette er bare noen 
få av de løfter Herren har 
gitt til dem som vil ta til seg 
hans ord. Lover Herren noe 
han ikke vil oppfylle? San-
nelig, hvis han sier at disse 
ting vil komme til oss hvis vi gir akt på hans ord, da kan 
velsignelsene bli våre. Og hvis vi ikke gjør det, kan vi 
gå glipp av velsignelsene. Uansett hvor flittige vi måtte 
være på andre områder, kan visse velsignelser bare 
hentes i Skriftene, bare ved å komme til Herrens ord og 

fryde oss over det på veien gjennom mørkets tåke mot 
livets tre” (“Ordets makt”, Lys over Norge, nr. 6 1986, 83).

Helaman 3:30. “Ta plass med Abraham og Isak 
og med Jakob”
•	 Uttrykket	“ta	plass	med	Abraham	og	Isak	og	med	
Jakob” betyr at de trofaste vil fortjene å få omgås med 
disse tre store patriarkene og motta celestial belønning. 
Ifølge Lære og pakter 132:37, har “Abraham … på 
samme måte [som] Isak og Jakob … gått inn til sin 
opphøyelse ifølge løftene og sitter på troner og er ikke 
engler, men er guder”.

Eldste Russell M. Nelson i De tolv apostlers quorum 
forklarte at Kirkens medlemmer kan bli arvinger til 
Abrahams, Isaks og Jakobs velsignelser:

“Pakten som Herren først inngikk med Abraham og 
bekreftet på nytt med Isak og Jakob, har overjordisk 
betydning …

Vi er også paktens barn. Vi, som de i fordums tid, har 
fått det hellige prestedømme og det evige evangelium. 
Abraham, Isak og Jakob er våre forfedre. Vi er av Israel. 
Vi er berettiget til å motta evangeliet, prestedømmets 
velsignelser og evig liv. Jordens nasjoner vil bli vel-
signet ved våre og våre etterkommeres anstrengelser. 
Abrahams bokstavelige ætt og de som samles inn i hans 
familie ved adopsjon, får disse lovede velsignelser – for-
utsatt at de tar imot Herren og er lydige mot hans bud” 
(i Conference Report, april 1995, 42–43; eller Lys over 
Norge, juli 1995, 33).

Helaman 3:33–34, 36; 4:12. Hvordan stolthet 
påvirker Kirken
•	 Mormon	var	nøye	med	å	påpeke	at	stolthet	ikke	
hadde noen plass i Herrens kirke, men på grunn av 
stor rikdom begynte den å påvirke noen av Kirkens 
medlemmer (se Helaman 3:36), og dette virket svært 
ødeleggende på resten av Kirken. President Ezra Taft 
Benson uttrykte lignende tanker:

“Forestill dere hva stolthet  
har kostet oss i fortiden, og 
hva den nå koster oss, våre 
familier og Kirken.

Forestill dere den omven-
delse som kunne ha vært 
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oppnådd som følge av forandrede liv, bevarte ekteskap 
og styrkede hjem, hvis ikke stolthet hadde forhindret 
oss i å bekjenne våre synder og avstå fra dem (se L&p 
58:43).

Tenk på de mange som er mindre aktive medlemmer 
av Kirken fordi de har blitt fornærmet og fordi deres 
stolthet hindrer dem i å tilgi eller ta del i nadverden.

Se for dere de titusener av unge menn og ektepar som 
kunne vært på misjon hvis det ikke hadde vært for at 
deres stolthet hindret dem i å gi sitt hjerte til Gud (se 
Alma 10:6; Helaman 3:34–35).

Tenk på hvilken økning i tempelarbeide vi ville oppleve 
hvis den tid som ble tilbragt i denne guddommelige 
tjeneste, var viktigere enn de mange verdslige hensyn 
som opptar vår tid” (i Conference Report, april 1989, 6; 
eller Lys over Norge, juli 1989, 5).

•	 Du	finner	mer	informasjon	om	dette	og	en	oversikt	
over stolthetssyklusen i “Syklusen med rettferdighet og 
ugudelighet” i tillegget (side 403).

•	 Eldste	D. Todd	Christofferson	i	De	tolv	apostlers	
quorum sa at noe som er av største betydning for å bli 
fullstendig trofast i evangeliet, er å unngå eller avlegge 
stolthet:

“Hvordan kan Jesu Kristi evangelium bli den viktigste 
innflytelsen i ditt liv og en del av ditt innerste vesen? …

Først og fremst må du legge bort enhver form for stolt-
het som er så utbredt i verden i dag. Med dette mener 
jeg den holdningen som avviser Guds rett til å styre i 
vårt liv … Man kan høre den uttrykt som: ‘Gjør det som 
passer deg’ eller ‘Rett og galt kommer an på hva jeg 
føler er riktig for meg.’ Denne holdningen er et opprør 
mot Gud” (i Conference Report, april 2004, 9; eller 
Liahona, mai 2004, 11).

Helaman 3:35. Helliggjørelse av hjertet
•	 Helliggjørelse er definert som “den prosess det er å bli 
fri fra synd – renset, ren og hellig – gjennom Jesu Kristi 
forsoning (Moses 6:59–60)” (Veiledning til Skriftene).

•	 Trofaste	medlemmer	av	Kirken	på	Helamans	tid	
fortsatte sin åndelige vekst, noe som førte til at “deres 
hjerter [ble] helliggjort” (Helaman 3:35).

President James E. Faust forklarte at den slags vekst 
kommer ved hjelp av Den hellige ånd som gir oss et 
inderlig ønske om å leve slik som Frelseren ønsker at vi 
skal leve. I løpet av denne prosessen blir vi helliggjort: 
“Kristus-lik oppførsel veller frem fra menneskesjelens 
dypeste kilder. Den rettledes av Herrens hellige ånd, 
slik det loves i evangeliets ordinanser. Vårt største håp 
skulle være å kunne glede oss over den helliggjørelse 
som følger ved slik guddommelig veiledning. Vår største 
frykt skulle være å forspille disse velsignelsene” (i 
Conference Report, april 1998, 23; eller Lys over Norge, 
juli 1998, 17).

•	 De	hellige	på	Helamans	tid	fortsatte	med	gode	gjer-
ninger og utviklet sine åndelige egenskaper, noe som 
i sin tur førte til helliggjørelse. Eldste D. Todd Christof-
ferson forklarte at helliggjørelse er et trinn på veien til 
fullkommenhet: “Personlig standhaftighet når det gjelder 
lydighet er noe annet enn å oppnå fullkommenhet i 
jordelivet. Fullkommenhet er ikke, slik noen tror, en 
forutsetning for rettferdiggjørelse og helliggjørelse. Det 
er stikk motsatt. Rettferdiggjørelse (å bli benådet) og 
helliggjørelse (å bli renset) er forutsetninger for fullkom-
menhet. Vi kan bare bli fullkomne ‘i Kristus’ (se Moroni 
10:32), ikke uavhengig av ham. Derfor blir kravet som 
stilles til oss for å kunne motta barmhjertighet på dom-
mens dag, ganske enkelt trofasthet” (“Justification and 
Sanctification”, Ensign, juni 2001, 24–25).

Helaman 3:35. De ble sterkere i sin ydmykhet
•	 Å	utvikle	ydmykhet	er	en	styrkende	faktor	som	fører	
til større tro og glede for Kirkens medlemmer, både den 
gangen og nå.

“Å være ydmyk er å takknemlig erkjenne din avhengig-
het av Herren – å forstå at 
du har et konstant behov 
for hans støtte. Ydmykhet 
er å erkjenne at dine evner 
og talenter er gaver fra 
Gud. Det er ikke et tegn på 
svakhet, engstelse eller 
frykt, men snarere på at du 
vet hvor din sanne styrke 
ligger. Du kan være både 
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ydmyk og fryktløs. Du kan være både ydmyk og 
modig …

Herren vil styrke deg når du ydmyker deg for ham” (Tro 
mot pakten – En oppslagsbok i evangeliet [2004], 174).

Helaman 3:35. Fast i troen
•	 Kirkens	styrke	ligger	i	enkeltmedlemmers	faste	
overbevisning. Helaman 3:35 beskriver medlemmer av 
Kirken som var faste i sin tro og sine gjerninger.

Eldste Russell M. Nelson påpekte at den slags fasthet 
i adferd og holdning utvikles individuelt: “Bare som 
enkelt individ kan du utvikle en fast tro på Gud og 
kjærlighet til personlig bønn. Bare som enkeltindivid 
kan du holde Guds bud. Bare som enkeltindivid kan 
du omvende deg. Bare som enkeltindivid kan du gjøre 
deg kvalifisert til frelsens og opphøyelsens ordinanser” 
(i Conference Report, okt. 2003, 47; eller Liahona, nov. 
2003, 44).

Helaman 3:35. Vi må gi oss hen til Gud
•	 Uttrykket	“gi	seg	hen	til”	betyr	i	dette	tilfellet	å	overgi	
oss eller gi vårt hjerte til Gud. Når man gir seg hen til 
Gud, oppgir man sine personlige ønsker i bytte mot 
Herrens ønsker. Eldste Neal A. Maxwell (1926–2004) i 
De tolv apostlers quorum forklarte at det å gi vårt hjerte 
og vår sjel til Gud er den høyeste form for innvielse til 
Herren:

“Den høyeste innvielse er å gi seg selv til Gud. Hjerte, 
sjel og sinn var de altomfattende ord Kristus brukte da 
han beskrev det første bud, og dette er gyldig til enhver 
tid, ikke bare av og til (se Matteus 22:37). Hvis det 
holdes, vil vår gjerning til gjengjeld bli fullt viet vår sjels 
varige velferd (se 2 Nephi 32:9).

En slik fullstendig innvielse innebærer en ydmyk 
konsentrasjon av ens følelser, tanker, ord og gjerninger” 
(i Conference Report, april 2002, 41; eller Liahona, juli 
2002, 39).

Helaman 4:11–13
Nevn minst seks av de alvorlige syndene 
 Kirkens medlemmer på Nephis tid begikk, 

som trakk dem bort fra Herrens beskyttelse.

Helaman 4:22–26. Synd svekker oss
•	 Eldste	M. Russell	Ballard	ga	følgende	advarsel:	“Du	
må være ærlig med deg selv og holde deg trofast mot 
de pakter du har inngått med Gud. Fall ikke i den 
felle å tro at du kan synde litt uten at det vil spille noe 
rolle. Husk: ‘Herren, kan ikke se på synd og på noen 
som helst måte samtykke i den’ (L&p 1:31) … Noen 
ungdommer tenker uforstandig at det ‘ikke er så farlig’ 
å synde nå, fordi de alltids kan omvende seg senere 
når de får lyst til å dra til templet eller ut på misjon. 
Enhver som gjør dette, bryter løfter gitt til Gud både i 
det førjordiske liv og i dåpens vann. Å tro at man kan 
synde litt er selvbedrag. Synd er synd! Synd svekker deg 
åndelig, og den setter alltid synderen i evig fare. Å velge 
å synde, selv om man har til hensikt å omvende seg, er 
ganske enkelt å vende seg bort fra Gud og bryte pakter” 
(i Conference Report, april 1993, 6; eller Ensign, mai 
1993, 7).

Punkter å grunne på
•	 Mormon	omtalte	“det	menneske	som	følger	Kristus”	

(Helaman 3:29). Hva tror du kjennetegner et men-
neske som følger Kristus? Hvilke to eller tre mål kan 
du sette deg som vil bringe deg nærmere å være en 
mann eller kvinne som følger Kristus? Hva må du 
gjøre for å nå disse målene?

•	 Helaman	3:35	nevner	fordeler	som	kommer	av	å	
stå fast i troen. Hvilke av disse velsignelsene har du 
følt i det siste? Hva gjorde deg kvalifisert til disse 
velsignelsene?

Forslag til oppgaver
•	 Analyser	deg	selv	for	å	finne	ut	hvor	stolthet	kan	

være et problem i ditt liv. Skriv ned mål for å over-
vinne denne stoltheten.

•	 Under	overskriften	“Fremgang”,	skriver	du	så	mange	
velsignelser du kan komme på, som Herren har gitt 
deg i det siste.
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Helaman 5–9

Kapittel 36

Innledning
På dette kritiske stadiet i nephittenes historie var de 
ugudelige flere enn de rettferdige. Deres lover ble så 
forvrengte at de hadde liten innflytelse til det gode. 
I likhet med sin oldefar Alma, frasa Nephi seg sin 
stilling som overdommer og viet all sin tid til Herrens 
verk (se Alma 4:15–20). I denne perioden med åndelig 
mørke var folket i ferd med å “modnes til ødeleggelse” 
(Helaman 5:2). Nephi og broren Lehi arbeidet flittig for 
å stanse ugudelighetens tidebølge, og fikk mange til å 
vende seg til Herren igjen.

Kommentarer
Helaman 5:2. “Folkets stemme”
•	 Da	folket	ønsket	seg	en	konge	62	år	tidligere,	sa	
Mosiah at landets regjering skulle være “ved folkets 
røst” (Mosiah 29:26), fordi det ikke var vanlig at flertal-
let av folket ønsket urettferdighet. En regjering ved fol-
kets stemme ble foretrukket fremfor et monarki hvor en 
urettferdig konge kunne lede dem til ødeleggelse. Men 
i denne perioden i forkant av Frelserens komme var de 
nephitter “som valgte ondt … mer tallrike enn de som 
valgte godt” (Helaman 5:2). Denne fordervelse bekreftet 
sannheten i Mosiahs advarsel da han sa at dersom dette 
skulle skje, “da er tiden kommet da Guds straffedommer 
vil komme over dere, ja, da er tiden kommet da han vil 
hjemsøke dere med store ødeleggelser” (Mosiah 29:27). 
Denne advarselen ble oppfylt i form av de ødeleggel-
ser som fant sted i forkant av Frelserens komme (se 
3 Nephi 8–11).

Herren fremsatte også dette prinsippet i vår tid: “Når de 
ugudelige hersker, sørger folket” (L&p 98:9).

Helaman 5:5–7. “Minnes deres egne navn”
•	 Helaman	hadde	en	spesiell	måte	å	overføre	sin	arv	til	
sine sønner på – han oppkalte dem etter gode forfedre 
for å hjelpe sine sønner å huske deres rettferdige gjer-
ninger. Følgende kommentar av eldste Carlos E. Asay 
(1926–99) i De syttis presidentskap hjelper oss å forstå 
hva dette betydde for Nephi og Lehi:

“Selv om ikke alle Adams barn har fått betydningsfulle 
navn, har mange fått det, og det har gjort utslag. Det 
gjorde utslag for Helamans sønner Nephi og Lehi … [Se 
Helaman 5:5–7.]

Opptegnelsen vitner om at Nephi og Lehi tok etter sine 
forfedre eller navnebrødre og gjorde ære på navnene 
som var gitt dem” (Family Pecan Trees: Planting a 
Legacy of Faith at Home [1992], 66–67).

•	 President	George	Albert	Smith	(1870–1951)	ga	oss	
en moderne illustrasjon på den store innflytelse et godt 
navn kan ha på en person:

“En dag … mistet jeg bevisstheten om mine omgivelser 
og tenkte at jeg hadde gått over på den andre siden. Jeg 
fant meg selv stående med ryggen til en stor og vakker 
innsjø, vendt mot en stor skog …

Jeg begynte å utforske 
omgivelsene, og snart fant 
jeg en sti gjennom skogen 
som virket lite beferdet og 
nesten skjult av gress. Jeg 
fulgte stien, og etter at jeg 
hadde gått en stund og til-
bakelagt et langt stykke 
gjennom skogen, så jeg en 
mann som kom mot meg. 

Jeg oppfattet ham som en storvokst mann, og jeg 
skyndte meg for å komme til ham, for jeg gjenkjente 
ham som min bestefar. På jorden veide han over 130 
kilo, så dere skjønner at han var en stor mann. Jeg hus-
ker hvor glad jeg var for å se ham komme. Jeg hadde 
fått hans navn og hadde alltid vært stolt av det.

Da bestefar var noen skritt fra meg, stoppet han. Det var 
en oppfordring til at også jeg skulle stoppe. Og så – og 
dette vil jeg gjerne at gutter og piker og ungdom aldri 
skal glemme – så han svært bestemt på meg og sa:

‘Jeg vil gjerne vite hva du har gjort med mitt navn.’

Alt jeg noensinne hadde gjort, passerte for mitt indre 
blikk som om det var bevegelige bilder på en skjerm 
– alt jeg hadde gjort. Dette levende tilbakeblikket kom 
raskt ned til det øyeblikket der jeg da sto. Hele livet mitt 
hadde passert i revy. Jeg smilte og så på bestefar og sa:

‘Jeg har aldri gjort noe med ditt navn som du trenger å 
skamme deg over.’

Han kom bort og tok meg i armene sine, og idet han 
gjorde det, ble jeg igjen bevisst mine jordiske omgi-
velser. Puten var våt som om det var helt vann på den 
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– våt av takknemlighetens tårer fordi jeg kunne svare 
ham uten skam.

Jeg har tenkt på dette mange ganger, og jeg lover dere 
at jeg siden den gang har anstrengt meg enda mer for å 
ta vare på dette navnet. Jeg vil si til guttene og pikene, 
de unge mennene og kvinnene, til Kirkens ungdom 
over hele verden: Hedre deres far og mor. Gjør ære på 
det navn dere bærer, for én dag vil dere få det privi-
legium og den plikt å rapportere til dem (og til deres 
himmelske Fader) hva dere har gjort med navnet deres” 
(“Your Good Name”, Improvement Era, mars 1947, 139).

Helaman 5:9. “Husk at det ikke finnes noen 
annen vei og ikke noe annet middel hvorved 
mennesket kan bli frelst”
•	 Eldste	Richard G.	Scott	i	De	tolv	apostlers	quorum	
brukte Helaman 5:9 til å forklare at utelukkende den 
mirakuløse forsoning gjør frelse mulig:

“Fullstendig omvendelse er absolutt nødvendig for at 
forsoningen skal kunne utrette sitt fulle mirakel for deg. 
Når du forstår forsoningen, 
vil du se at Gud ikke er en 
nidkjær Gud som gleder 
seg over å forfølge dem 
som feiler. Han er en abso-
lutt fullkommen, barmhjer-
tig, forståelsesfull, tålmodig 
og tilgivende Fader. Han er 
villig til å bønnfalle, gi råd, 
oppmuntre, løfte og styrke. 
Han elsker oss alle så høyt at han var villig til å la sin 
fullkomne, syndfrie, absolutt lydige, fullstendig rettfer-
dige Sønn gjennomgå ubeskrivelig smerte og pine og gi 
seg selv som et offer for alle [se Helaman 5:9]. På grunn 
av denne forsoning kan vi leve i en verden hvor det fin-
nes absolutt rettferdighet, slik at det kan være orden i 
verden. Men denne rettferdigheten balanseres ved den 
nåde som kan oppnås ved lydighet mot Jesu Kristi 
læresetninger.

Hvem av oss trenger ikke omvendelsens mirakel? 
Enten du har begått små eller store feil, er prinsippene 
for omvendelse de samme. Hvor lenge behandlingen 
skal vare og hvor vanskelig den er, står i forhold til 
omstendighetene. Vårt mål må være tilgivelse. Den 

eneste mulige vei til dette mål er omvendelse, for det er 
skrevet:

‘Det [finnes ikke] noen annen vei og ikke noe annet 
middel hvorved mennesket kan bli frelst enn gjennom 
Jesu Kristi sonende blod’” (i Conference Report, april 
1995, 101; eller Lys over Norge, juli 1995, 76).

Helaman 5:9–11
Sammenlign eldste Richard G. Scotts uttal-
else om forsoningens frelsende kraft med 

Helamans undervisning til sine sønner.

Helaman 5:9–14.    Minnes
•	 President	Spencer W.	Kimball	(1895–1985)	forklarte	
den store betydningen hukommelse har for vår ånde-
lighet: “Når dere leter i ordboken etter det viktigste 
ordet, vet dere hva det er? Det kan være minnes. Dere 
har alle inngått pakter – dere vet hva dere skal gjøre 
og dere vet hvordan – vårt største behov er å huske 
på det. Det er derfor vi alle går på nadverdsmøtet hver 
sabbatsdag – for å ta nadverden og høre prestene be 
om at de ‘alltid minnes ham og [holder] hans bud som 
han har gitt dem’.Ingen skulle noensinne glemme å gå 
på nadverdsmøtet. Minnes er ordet. Minnes er program-
met” (“Circles of Exaltation” [tale til Kirkens skoleverk, 
28. juni 1968], 5).

Helaman 5:12.    En sterk grunnvoll
•	 Eldste	Bruce C.	Hafen	i	De	sytti	ga	oss	en	levende	
illustrasjon av hvor viktig en sterk grunnvoll er for varig 
sikkerhet og overlevelse:

Helaman 5–9
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“En eller annen sa en gang at man ikke kan se forskjel-
len på en tråd av spindelvev og en solid kabel – ikke 
før man belaster dem. Vitnesbyrdet vårt er slik, og 
for de fleste av oss har tiden med belastning på vårt 
vitnesbyrd begynt. Det er kanskje ikke at en av våre 
nærmeste dør. Vi har kanskje ikke engang blitt bedt om 
å ofre noe som er veldig viktig for oss, selv om tiden 
for slike prøver godt kan komme til oss etter hvert. Vår 
nåværende belastning kommer trolig heller i form av 
overveldende fristelser, som viser oss at en overfladisk 
godtagelse av evangeliet ikke har kraft i seg til å hamle 
opp med mørkets krefter i sin fulle vrede. Kanskje 
blir vi kalt på misjon til et sted preget av sykdom og 
skuffelse, når vi hadde tenkt oss en misjon på et sted 
med ubegrensede muligheter. Eller kanskje det er for 
mange spørsmål som vår begrensede kunnskap ikke 
kan besvare, og de som hevder å vite mer enn oss, 
spotter oss med noe som virker som en overbevisende 
sikkerhet.

Når det skjer, må vårt vitnesbyrd være noe mer enn de 
tråder av spindelvev som godværstro gir oss. Det må 
være som trådene i en kabel, sterkt nok til å motstå 
pilene fra ham som prøver å ødelegge oss. Når vi 
opplever belastninger og vanskeligheter, må vi bygge 
på ‘vår Forløsers klippe som er Kristus, Guds Sønn … 
så djevelen, når han sender ut sine mektige vinder, ja, 
sine piler i hvirvelvinden … og hans mektige storm slår 
mot dere, skal det ikke ha noen makt over dere … [på 
grunn av] klippen dere er bygget på’.(Helaman 5:12.)” 
(The Believing Heart, 2. utg. [1990], 21–22).

Helaman 5:12.    Satans mektige storm “slår 
mot dere”
•	 President	Spencer W.	Kimball	beskrev	de	stormer	
Satan sender over vår himmelske Faders barn i dag:

“Vi står også overfor mektige ødeleggelseskrefter som 
slippes løs av den onde. Bølger av synd, ugudelighet, 
umoral, nedverdigende levesett, tyranni, falskhet, sam-
mensvergelse og uærlighet truer oss alle. De kommer 
med stor kraft og hastighet, og vil ødelegge oss om vi 
ikke er på vakt.

Men en advarsel er gitt oss. Vi gjør lurt i å våke og lytte 
og flykte fra ondskapen for vårt evige liv. Uten hjelp 

kan vi ikke stå imot den. Vi må flykte til høyere terreng 
eller klamre oss fast i det som kan hindre oss i å bli 
feiet bort. Det vi må klamre oss til for vår sikkerhet, 
er Jesu Kristi evangelium. Det er vår beskyttelse mot 
enhver kraft den onde kan mønstre. En inspirert profet 
i Mormons bok rådet sitt folk: ‘Husk at det er på vår 
Forløsers klippe som er Kristus, Guds Sønn, at dere må 
bygge deres grunnvoll, så djevelen, når han sender ut 
sine mektige vinder, ja, sine piler i hvirvelvinden, ja, når 
all hans hagl og hans mektige storm slår mot dere, skal 
det ikke ha noen makt over dere til å trekke dere ned 
i elendighetens og den evige pines avgrunn’ (Helaman 
5:12)” (i Conference Report, okt. 1978, 6; eller Ensign, 
nov. 1978, 6).

Helaman 5:22–25
Sammenlign Helaman 5:22–25 med 2 Nephi 
1:15 og Alma 34:15–16. Hvordan viser Kristi 

kjærlighet seg i disse opplevelsene?

Helaman 5:35–41. Aminadab og en “mørk sky”
•	 Opptegnelsen	forteller	oss	at	Aminadab	“var	nephitt	
av fødsel, som en gang hadde tilhørt Guds kirke, men 
hadde gjort opprør” (Helaman 5:35). Hans reaksjoner, 
slik de er nedtegnet i Helaman 5:35, viser at han frem-
deles hadde litt kunnskap om hva man må gjøre for å 
omvende seg og vende seg til Herren. Eldste F. Burton 
Howard i De sytti ga følgende forklaring:

“For å finne veien tilbake, må man, slik Aminadab 
oppdaget, omvende seg og be inntil tvil og mørke 
forsvinner og man igjen kan se viktige ting …

… Det er mulig å vende tilbake. Det er mulig for dem 
som har sluttet å be, å begynne å be igjen. Det er mulig 
for dem som har gått seg vill, å finne veien gjennom 
mørket og komme hjem.

Og når de gjør så, vil de vite, slik jeg vet, at Herren er 
mer opptatt av hva et menneske er, enn av hva det var, 
og av hvor det er, enn av hvor det har vært” (i Confe-
rence Report, okt. 1986, 99–100; eller Lys over Norge, 
jan. 1987, 65–66).
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Helaman 5:50–52; 6:1–8. En dramatisk 
forandring
•	 Nephis	og	Lehis	misjon	blant	lamanittene	hadde	en	
dramatisk kraft og innflytelse. Legg merke til hva som 
hendte med de fleste av lamanittene etter deres vellyk-
kede misjon:

 1. Flertallet av lamanittene ble omvendt til evangeliet 
(se Helaman 5:50).

 2. Lamanittene la fra seg sine våpen, sitt hat og sine 
 falske tradisjoner (se Helaman 5:51).

 3. De ga villig fra seg de landområder som tilhørte 
nephittene (se Helaman 5:52).

 4. Flertallet av lamanittene ble mer rettferdige enn 
nephittene (se Helaman 6:1).

 5. Lamanittene begynte å forkynne evangeliet for 
nephittene (se Helaman 6:4).

 6. Det var fred i hele landet (se Helaman 6:7).
 7. Lamanittene og nephittene kunne ferdes og handle 

fritt seg imellom (se Helaman 6:8).

Helaman 6:17. Legge sin elsk på rikdommer
•	 President Henry B. Eyring i Det første presidentskap 
sa at verdslighet er et hinder for inspirasjon og åndelig-

het: “Gud blir glemt på grunn av forfengelighet. Litt 
fremgang og fred, eller selv en svak bedring i situasjo-
nen, kan få oss til å føle at vi kan klare oss selv. Vi kan 
fort føle at vi har kontroll over vårt liv, at forandringen 
til det bedre er noe vi selv står bak, ikke en Gud som 
kommuniserer med oss gjennom Åndens stille, lave røst. 
Stolthet skaper en støy i oss som gjør Åndens stille røst 
vanskelig å høre. Og snart, i vår forfengelighet, lytter vi 
ikke engang etter den. Vi kan fort komme til å tro at vi 

ikke trenger den” (i Conference Report, okt. 2001, 16; 
eller Liahona, jan. 2002, 16).

Helaman 6:21, 26–31
Hvilket motiv har Lucifer og hans  tilhengere? 

Hvordan kan dette motivere oss til å 
holde oss nær vår Fader i himmelen?

Helaman 6:18–40. Hemmelige forbunds 
skadevirkninger
•	 Helaman	kapittel 6	gir	mye	innsikt	i	hemmelige	for-
bund, hvordan de fungerer, hva som motiverer dem og 
hvordan de kommer til makten:

 1. Deres to mål er å oppnå makt og vinning, og der-
etter rose seg av det (se Helaman 6:17; Ether 8:22; 
Moses 5:31).

 2. Hemmelige forbund trenger allmenn ugudelighet 
for å overleve (se Helaman 6:21, 31, 38).

 3. Hemmelige forbund trives med hemmeligholdelse, 
og brudd på denne blir straffet med døden (se 
Helaman 5:22; 6:22; Moses 5:29, 50).

 4. Hemmelige forbund innbefatter inngåelse av for-
melle pakter (se Helaman 6:22; Moses 5:30–31).

 5. De benytter seg av mord, vold, trusler om vold, 
plyndring, laster, horeri og smiger til å oppnå vin-
ning og makt (se Helaman 2:4–5; 6:17, 23).

 6. Hemmelige forbund har egne lover som er i strid 
med landets lover (se Helaman 6:23).

 7. Satan er den store konspirator og opphavsmann (se 
Helaman 6:26–30).

 8. Deltagerne har rettssaker for sine egne – ikke i hen-
hold til landets lover, men i henhold til sine egne 
lover (se Helaman 6:23–24).

 9. De prøver så raskt som mulig å overta regjering-
smakten (se Helaman 2:5; 6:39).

 10. Deltagerne prøver å omstyrte andres frihet, men 
beskytte sin egen frihet (se Ether 8:25; Moses 
5:28–33).

 11. Hemmelige forbund forårsaker nasjoners under-
gang (se Alma 37:21, 26, 29; Helaman 2:13; Ether 
8:21–22).

 12. Hemmelige forbund er en vederstyggelighet i Guds 
øyne (se 3 Nephi 9:9; Ether 8:18).

Helaman 5–9
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Helaman 8:14–15. “Kobberslangen”
•	 Som et vitnesbyrd mot ugudelighet og et vitnesbyrd 
om Kristus, omtalte Nephi en hendelse i Det gamle tes-

tamente, da Israels barn ble 
plaget av “brennende, fly-
vende slanger” (1 Nephi 
17:41; 4 Mosebok 21:6–9). 
Opptakten til israelittenes 
problemer var at de talte 
ondt om Gud og hans pro-
feter (se 4 Mosebok 21:5), 
akkurat slik de korrupte 
dommerne på Nephis tid 
gjorde. Det at Moses løftet 
opp en kobberslange var et 
forbilde på Kristi korsfes-

telse. Når folket så på kobberslangen, ble de helbredet.

Nephis bruk av denne beretningen lærer oss at vi skulle 
“se hen til Guds Sønn med tro” og leve (Helaman 8:15; 
se også Johannes 3:14–15). Ved Kristi sonoffer ble 
Satans gift motvirket for alle som ville omvende seg. Så 
minnet han folket om at alle profetene hadde vitnet om 
Kristus (se Helaman 8:16–23).

•	 Eldste	Neal A.	Maxwell	(1926–2004)	i	De	tolv	apost-
lers quorum forklarte ytterligere symbolikken med 
kobberslangen slik den gjenfortelles i Mormons bok:

“Guddommelig tilsiktet og alvorlig symbolikk er 
involvert. Uten denne nødvendige utdypningen gir 
ikke beretningen i Det gamle testamente om flyvende 
slanger oss en fylde av åndelig innsikt som kan være 
oss ‘til gavn og lærdom’. (1 Nephi 19:23.) Symbolikken i 
denne hendelsen betoner både hvor nødvendig og hvor 
enkel vår Herre Jesu handlemåte er. På Mose tid var det 
ironisk nok mange som omkom likevel. Løftet for frem-
tiden er som følger: ‘Og alle som så på denne slangen, 
skulle leve, og på samme måte vil alle som ser hen til 
Guds Sønn med tro og med en angrende ånd, få leve, 
ja, det liv som er evig.’ (Helaman 8:15. Se også 1 Nephi 
17:41; Alma 37:46.)

Nå har vi med andre ord fått den bekreftede og forster-
kede analogien, takket være de klare og verdifulle ting 
som er gitt oss i ‘disse siste opptegnelser’.

Hele episoden viser behovet for å se hen til Jesus 
Kristus som vår Herre, noe som på samme måte er 
et enkelt, men ufravikelig krav. Hvor klart og meget 
verdifullt i enhver tidsalder!” (Plain and Precious Things 
[1983], 22).

Helaman 8:16–25
Ut fra Helaman 8 og Lære og pakter 6:9; 11:9; 

15:6; 16:6, hva er alle profeters  budskap? 
Hvordan reagerer du på budskapet?

Helaman 9:36–41. Guds allvitenhet
•	 Da	de	så	Nephis	kunnskap	om	hemmelige	og	
skjulte ting, var det noen som ønsket å utrope ham til 
Gud. Dette er forståelig med tanke på den universelle 
forståelse av noen av Guds egenskaper. Eldste Neal A. 
Maxwell sa at allvitenhet er en av Guds egenskaper:

“I en åpenbaring til John Whitmer talte Herren om det 
som var i førstnevntes hjerte, noe bare Herren og John 
Whitmer kjente til. Dette viser at Gud var allvitende når 
det gjaldt behovene hans. (L&p 15:3.)

Paulus sa til de hellige i Korint: ‘Og et annet sted: 
Herren kjenner de vises tanker, og vet at de er tomme.’ 
(1 Korinterbrev 3:20.) I tiden før flommen så Gud ikke 
bare den ugudelighet som fantes blant menneskene 
på jorden, men han så også ‘alle tanker og hensikter’ i 
menneskenes hjerter. (1 Mosebok 6:5.) Han kjenner ‘de 
tanker som stiger opp i deres ånd’. (Esekiel 11:5.) Jesus 
selv sa: ‘For deres himmelske Far vet hva dere trenger 
til før dere ber ham.’ (Matteus 6:8.) Som Nephi sa: ‘For 
han vet alle ting, og det er ikke noe som han ikke vet.’ 
(2 Nephi 9:20.)

Med andre ord er allvitenhet en av den levende Guds 
egenskaper. Vi leser i Helaman 9:41: ‘For hvis han ikke 
var en gud, kunne han ikke vite disse ting.’ ‘Og nå se, 
du har mottatt et vitnesbyrd, for hvis jeg har fortalt deg 
noe som intet menneske vet, har du da ikke mottatt 
et vitnesbyrd?’ (L&p 6:24.)” (Things As They Really Are 
[1978], 22).

Kapittel 36

264



Punkter å grunne på
•	 Helaman	brukte	deres	første	forfedre,	Lehi	og	Nephi,	

som eksempler for å styrke sine sønner Nephi og 
Lehi. Hvem i din familie har hatt god innflytelse på 
deg? Hva var det ved vedkommende som gjorde inn-
trykk på deg?

•	 Hvilket	inntrykk	har	du	gitt	andre	av	ditt	familienavn	
ved det liv du har levd så langt?

•	 Hvilke	grunnvoller	bygger	du	ditt	liv	på?	Trenger	du	
å gjøre noen justeringer? Hvilken grunnvoll er viktigst 
for deg?

•	 Hvilke	hindre	for	åndelighet	som	fantes	på	Nephis	
tid, ligner på de hindrene du står overfor i dag?

Forslag til oppgaver
•	 Gransk din slektshistorie  

for å finne ut hvem den 
første generasjon kon-
vertitter i din familie var. 
Snakk med familiemed-
lemmer og samle deres 
historier om tro og 
omvendelse til bruk i din 
egen personlige historie.

•	 Ha	en	samtale	med	en	
venn eller et familiemedlem om hvordan du kan bli 
bedre til å holde budene, etterleve evangeliets prin-
sipper og holde deg nær din himmelske Fader i en 
verden som blir stadig mer fylt av ugudelighet.
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Helaman 10 –12

Kapittel 37

Innledning
Det er en stor ære å ha Guds fulle tillit. I Lectures on 
Faith lærer vi at det er nødvendig for vår tro å vite at vi 
har Guds anerkjennelse: “Enhver trenger kunnskap om 
at det liv han eller hun lever, er i samsvar med Guds 
vilje. Dette er helt avgjørende for å ha den tillit til Gud 
som ingen kan oppnå evig liv uten” ([1985], 7).

Tillit og anerkjennelse kommer ved lydighet mot alle 
Guds bud. Helaman kapittel 10–12 belyser hvor viktig 
det er å følge Åndens tilskyndelser. Bare ved å gjøre 
dette kan vi være sikre på at vi lever i samsvar med 
Guds vilje. Disse kapitlene belyser også hvor viktig 
det er å ønske det Gud ønsker. Herren visste at Nephi 
ikke ville be om noe som var i strid med Guds vilje (se 
Helaman 10:5). Når vi viser oss trofaste i de små ting, vil 
Herren betro oss større ting.

Kommentarer
Helaman 10:1–3. Å grunne
•	 Å grunne er å “meditere og tenke dypt, ofte over 
Skriftene eller andre ting som er av Gud. Kombinert 
med bønn, kan man ved å 
fordype seg … motta åpen-
baring og forståelse” (Vei-
ledning til Skriftene, 
“Fordype seg”). Nephi og 
andre profeter mottok 
åpenbaring mens de fordy-
pet seg. Eldste M. Russell 
Ballard i De tolv apostlers 
quorum sa: “Vi kan alle fra 
tid til annen ha godt av å 
tenke og meditere. I de stille stunder med granskning 
av vårt indre, kan Ånden lære oss mye” (i Conference 
Report, okt. 1995, 4; eller Lys over Norge, jan. 1996, 5).

•	 Eldste	Richard G.	Scott	i	De	tolv	apostlers	quorum	
sa at et fredelig sted gjør det lettere å grunne: “Finn 
et fredelig og rolig sted hvor du fra tid til annen kan 
trekke deg tilbake for å meditere og la Herren gi deg 
veiledning” (i Conference Report, april 2001, 8; eller 
Liahona, juli 2001, 9).

•	 Eldste	Russell M.	Nelson	i	De	tolv	apostlers	quorum	
nevnte følgende fordeler ved å fordype seg i noe: “Når 

du grunner på og ber angående doktrinære prinsipper, 
vil Den hellige ånd tale til ditt sinn og hjerte [se L&p 
8:2]. Fra hendelser som omtales i Skriftene, vil det 
komme ny innsikt, og prinsipper som er relevante 
for din situasjon, vil falle som dugg på din sjel” (i 
Conference Report, okt. 2000, 19; eller Liahona, jan. 
2001, 19).

Helaman 10:4–5. “Du kommer ikke til å be om 
noe som strider mot min vilje”
•	 Hvis	vi,	i	likhet	med	Nephi,	lærer	å	be	“i	Ånden”	
(Helaman 10:17) og i samsvar med Guds vilje, da 
skjer det vi ber om (se L&p 46:30; 50:29–30). President 
Marion G. Romney (1897–1988) i Det første president-
skap pekte på noen nødvendige aspekter ved passende 
bønner:

“Når vi ber til Faderen i Jesu navn om bestemte person-
lige ting, skulle vi i dybden av vår sjel føle at vi er villige 
til å underlegge våre bønner vår himmelske Faders 
vilje …

Den tid skal komme da vi vil kjenne Guds vilje før vi 
ber. Da vil alt vi ber om, være ‘tjenlig’. Alt vi ber om, vil 
være ‘riktig’. Det blir når vi på grunn av et rettferdig liv 
har Ånden med oss i den grad at han dikterer det vi ber 
om” (i Conference Report, okt. 1944, 55–56).

President Romney opplevde en situasjon hvor Herren 
ga ham et løfte som minnet om Nephis. Eldste Jeffrey R. 
Holland i De tolv apostlers quorum talte om dette:

“I 1967 ble søster Ida Romney rammet av et alvorlig slag. 
Legene fortalte eldste Romney at skadene etter blødnin-
gen var alvorlige. De tilbød seg å holde henne i live på 
kunstig vis, men anbefalte det ikke. Familien stålsatte 
seg for det verste. Bror Romney sa til sine nærmeste at 
til tross for sin forpinte lengsel etter at Ida skulle bli frisk 
og få fortsette å være sammen med ham, ønsket han 
fremfor alt ‘at Herrens vilje måtte skje og at han ville 
kunne takle det som måtte komme uten å klage’.

Etter hvert som dagene gikk, reagerte søster Romney 
stadig mindre. Hun hadde naturligvis blitt salvet, men 
eldste Romney ville ‘nødig råde Herren i saken’. Etter-
som han tidligere hadde opplevd å be om at han og Ida 
måtte få barn, uten å få sitt ønske oppfylt, visste han at 
han aldri kunne be om noe som ikke var i harmoni med 
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Herrens vilje. Han fastet for å få vite hvordan han kunne 
vise Herren at han hadde tro og ville godta Guds vilje 
for dem. Han ville forsikre seg om at han hadde gjort alt 
han kunne. Men hun ble stadig dårligere.

En kveld han var spesielt nedtrykt fordi Ida var ute av 
stand til å snakke eller gjenkjenne ham, dro bror Rom-
ney hjem, og slik han hadde for vane, vendte han seg 
til Skriftene for å forsøke å komme nærmere Herren. 
Han fant frem Mormons bok og fortsatte der han hadde 
stoppet kvelden før. Han hadde lest i Helaman om 
profeten Nephi, som ble utsatt for falske anklager om 
oppvigleri. Etter en mirakuløs utfrielse fra sine ankla-
gere, dro Nephi hjem for å grunne på det han hadde 
opplevd. Mens han gjorde det, hørte han en røst.

Selv om Marion Romney hadde lest denne historien 
mange ganger før, slo det ham at akkurat denne kvel-
den var den en personlig åpenbaring. Skriftenes ord 
rørte ham så dypt at han for første gang på flere uker 
følte en påtakelig fred. Det virket som om Herren talte 
direkte til ham. Skriftstedet lyder: ‘Velsignet er du … for 
de ting som du har gjort … Du har ikke … forsøkt å 
redde ditt eget liv, men du har forsøkt å gjøre min vilje 
og holde mine bud. Og nå, fordi du har gjort dette så 
utrettelig, vil jeg velsigne deg for evig, og jeg vil gjøre 
deg mektig i ord og i handling, i tro og i gjerninger, 
ja, så alle ting skal gjøres for deg ifølge ditt ord, for du 
kommer ikke til å be om noe som strider mot min vilje.’ 
(Helaman 10:4–5.)

Der var svaret. Han hadde bare søkt å få vite og adlyde 
Herrens vilje, og Herren hadde talt. Han falt ned på sine 
knær og utøste sitt hjerte, og idet han avsluttet bønnen 
med ordene ‘Din vilje skje’, enten følte eller faktisk 
hørte han en røst som sa: ‘Det er ikke i strid med min 
vilje at Ida skal bli helbredet.’

Bror Romney reiste seg straks. Klokken var over to om 
natten, men han visste hva 
han måtte gjøre. I full fart 
tok han på seg slipset og 
frakken og gikk ut i natte-
mørket for å besøke Ida på 
sykehuset. Han kom frem 
like før klokken tre. Hans 
hustrus tilstand var 

uforandret. Hun reagerte ikke da han la sine hender på 
hennes bleke panne. Med usvikelig tro nedkalte han 
prestedømmets kraft på hennes vegne. Han uttalte en 
enkel velsignelse og deretter det fantastiske løftet om at 
hun ville gjenvinne sin helse og sine mentale evner, og 
at hun fremdeles hadde ‘en stor oppgave’ å utføre på 
jorden.

Selv om han ikke tvilte, ble eldste Romney forbløffet 
da Ida åpnet øynene idet han avsluttet velsignelsen. 
Temmelig lamslått etter alt som hadde hendt, satte han 
seg på sengekanten idet han fikk høre sin hustrus svake 
stemme for første gang på flere måneder. Hun sa: ‘Men 
i himmelens navn, Marion, hva gjør du her?’ Han visste 
ikke om han skulle le eller gråte. Han sa: ‘Hvordan går 
det, Ida?’ Med det glimtet i øyet som var så karakteris-
tisk for dem begge, svarte hun: ‘Sammenlignet med hva, 
Marion? Sammenlignet med hva?’

Ida Romney startet rehabiliteringen i samme stund, 
forlot snart sin sykehusseng og fikk se sin mann opp-
holdt som medlem av Kirkens første presidentskap, i 
sannhet ‘en stor oppgave på jorden’. (F. Burton Howard, 
Marion G. Romney: His Life and Faith [Salt Lake City: 
Bookcraft, 1988], s. 137–42.)” ( Jeffrey R. Holland og 
Patricia T. Holland: On Earth As It Is in Heaven [1989], 
133–35).

Helaman 10:4–5
Hvilke karaktertrekk finner du i disse 

to versene som gjorde at Nephi kunne 
motta slike store velsignelser?

Helaman 10:7. Beseglingskraften
•	 Nephi	virket	med	så	stor	flid	at	Herren	ga	ham	stor	
makt. Han fikk makt over menneskene og jordens 
elementer. Han mottok også den hellige beseglingskraft, 
den samme myndighet som profeten Elijah hadde: 
“Elijahs kraft er prestedømmets beseglingskraft, og ved 
hjelp av den blir det som bindes og løses på jorden, 
også bundet og løst i himmelen (L&p 128:8–18)” (Vei-
ledning til Skriftene, “Elijah”).
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•	 President	Joseph	Fielding	Smith	(1876–1972)	sa	
følgende om den beseglingskraft som har blitt gitt til 
forskjellige profeter:

“Herren overdro myndighet til noen av sine utvalgte 
tjenere og ga dem ualminnelig kraft … Slik fikk Elijah 
prestedømsnøkler til å oppvekke døde, helbrede syke, 
lukke himmelen så det ikke regnet ved hans ord, og det 
regnet ikke på over tre år, og for øvrig hadde han myn-
dighet til å nedkalle ild fra himmelen for å ødelegge 
Kirkens fiender …

Herren ga lignende myndighet til Nephi, Helamans 
sønn, som også hadde myndighet til å lukke himmelen 
og utføre andre mektige gjerninger, ganske enkelt ved 
sin tro og etter befaling fra Herren [se Helaman 10:7]. 
Denne storartede myndighet har bare blitt gitt til noen 
få av Herrens tjenere” (Answers to Gospel Questions, red. 
Joseph Fielding Smith jr., 5 bind. [1957–66], 4:95).

Helaman 10:13–15. “Til tross for det store 
mirakel”
•	 Profeten	Joseph	Smith	sa	at	“mirakler	er	troens	frukt”	
(History of the Church, 5:355). Noen søker tro gjennom 
mirakler, men dette er i strid med himmelens orden. Tro 
går forut for miraklet – den følger det ikke. Da Nephi 
på mirakuløst vis identifiserte Seantum som overdom-
merens morder, var dette en følge av profetens tro. 
Dessverre levde flertallet av de som var vitne til dette 
miraklet, uten tro. Miraklet omvendte dem ikke, for “tro 
kommer ikke ved tegn [eller mirakler], men tegn følger 
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dem som tror” (L&p 63:9). Den nødvendige forandrin-
gen i deres liv måtte begynne med “tro til omvendelse” 
(Alma 34:15–17). Dessverre fortsatte disse menneskene 
som hadde sett et stort mirakel, å forherde sitt hjerte, og 
istedenfor å omvende seg, forfulgte de Nephi.

Helaman 11:1–16. Profeter ber for folket
•	 Nephis	bønn	på	vegne	av	sitt	folk	illustrerer	en	
profets omtanke for sitt folk. I tillegg til å representere 
Gud overfor folket, hender det også at profeter prøver å 
megle på vegne av sitt folk. Da de ble plaget med gift-
slanger, gikk Israels barn til Moses og tryglet ham: “Be 
til Herren at han vil ta slangene bort fra oss! Og Moses 
bad for folket” (4 Mosebok 21:7).

I Amerika skrev Nephi, Lehis sønn: “Jeg ber uopphørlig 
for [mitt folk] om dagen, og mine øyne væter min pute 
om natten på grunn av dem. Jeg roper til min Gud i tro” 
(2 Nephi 33:3).

•	 Våre	profeter	i	dag	ber	også	for	oss.	På	general-
konferansen rett etter de tragiske terroranslagene 
11. september 2001, ba president Gordon B. Hinckley 
(1910–2008):

“O Gud, vår evige Fader … hvis barn vi er. Vi henven-
der oss til deg i denne mørke og alvorlige tid. Vær så 
snill, kjære Fader, velsign oss med tro. Velsign oss med 
kjærlighet. Velsign oss med nestekjærlighet i våre hjer-
ter. Velsign oss med standhaftighetens ånd til å utrydde 
de fryktelige onder som finnes i denne verden. Beskytt 
og veiled dem som er aktivt engasjert i krigshandlin-
gene. Velsign dem, bevar deres liv, vern dem mot skade 
og alt ondt. Hør deres kjæres bønner om at de må være 
trygge …

O Fader, se i nåde til denne, vår egen nasjon, og dens 
venner i denne nødens stund. Spar oss og hjelp oss til 
alltid å vandre i tro på deg og din elskede Sønn, ham 
hvis barmhjertighet vi setter vår lit til og som vi ser hen 
til som vår Frelser og vår Herre. Velsign du fredens sak 
og bring oss raskt fred igjen, det er vår ydmyke bønn, 
og vi ber deg tilgi vår arroganse, forbigå våre synder, 
vise oss mildhet og nåde og vende våre hjerter og vår 
kjærlighet til deg. Vi ber så i hans navn som elsker oss 
alle, ja, den Herre Jesus Kristus, vår Forløser og vår 
 Frelser. Amen” (i Conference Report, okt. 2001, 112; 
eller Liahona, jan. 2002, 105).

Kapittel 37

268



Helaman 11:4–5. Herren bruker noen ganger 
naturen til å irettesette sine barn
•	 President	Spencer W.	Kimball	(1895–1985)	forklarte	
at “Herren bruker noen ganger været til å straffe sitt 
folk for brudd på hans lover” (i Conference Report, 
april 1977, 4; eller Ensign, mai 1977, 4; se også L&p 
43:21–25).

Helaman 11:18–12:6. Syklusene med 
rettferdighet og ugudelighet
•	 En	rekke	ganger	i	Mormons	boks	historie	gjen-
nomgikk folket en syklus av rettferdighet, fremgang, 
rikdom, stolthet, ugudelighet, ødeleggelse, ydmykhet og 
rettferdighet igjen. Du finner mer informasjon om dette 
og en oversikt over stolthetssyklusen i “Syklusen med 
rettferdighet og ugudelighet” i tillegget (side 403).

Eldste L. Tom Perry i De tolv apostlers quorum beklaget 
seg over menneskenes manglende evne til å bryte ut av 
onde sirkler: “Jeg tror ett av jordelivets største mysterier 
er hvorfor menneskene ikke greier å lære av historien” 
(i Conference Report, okt. 1992, 19; eller Lys over Norge, 
jan. 1993, 14). Herren har utvilsomt tatt disse tydelige 
adferdsmønstrene med i Skriftene for at vi skal ha nytte 
av dem, for å hjelpe oss å unngå de samme problemene 
i vårt eget liv (se L&p 52:14–19).

Helaman 11:22–23. “Den sanne lære”
•	 Eldste	Bruce R.	McConkie	(1915–85)	i	De	tolv	
apostlers quorum forklarte hva Kristi sanne lære består 
i: “Kristi sanne lære er at alle mennesker må komme til 
ham, utvikle tro, omvende seg, bli døpt, motta Den hel-
lige ånd og holde ut i tro til enden for å bli frelst. (2 Ne 
31:17–21; 3 Ne 11:29–41; L&p 10:67; 68:25.)” (Mormon 
Doctrine, 2. utg. [1966], 204).

•	 President Boyd K. Packer, president for De tolv 
apostlers quorum, uttalte 
følgende om styrken i den 
sanne lære:

“Sann lære som forstås, 
forandrer ens holdninger 
og adferd.

Studiet av evangeliets lære-
setninger vil endre adferd 

raskere enn et studium av adferd vil forbedre adferden 
… Det er grunnen til at vi legger så stor vekt på at alle 
skal studere evangeliet” (i Conference Report, okt. 
1986, 20; eller Lys over Norge, jan. 1987, 12).

Helaman 11:21–38. Ugudelighet gjengjeldt
•	 Profeten	Joseph	Smith	sa	at	“djevelen	oppretter	alltid	
sitt rike samtidig for å gjøre motstand mot Gud” (History 
of the Church, 6:364). Hver gang Frelserens kirke blir 
opprettet eller styrket, prøver djevelen å skape motstand 
i en eller annen form for å motvirke den fremgang som 
gjøres av Guds hellige. Vi ser et eksempel på Satans 
motstand i emning i Helaman 11. Gadianton-røverne 
hadde blitt utryddet fra landet. De rettferdige nephit-
tiske og lamanittiske medlemmene av Kirken hadde stor 
fred (se Helaman 11:21). Det gikk imidlertid ikke mange 
år før Satans innflytelse på folket fikk dem til å vende 
tilbake til ondskap, slik at Gadianton-røverne igjen 
kunne få makt og innflytelse.

Helaman 12:1–3. Menneskenes ustadighet
•	 Eldste	Neal	A.	Maxwell	(1926-2004)	i	De	tolv	apost-
lers quorum gikk nærmere inn på noen mulige grunner 
til åndelig ustadighet:

“Er det bare utilsiktet glemsomhet? Eller er det mangel 
på intellektuell integritet når vi nekter å minnes eller 
erkjenne tidligere velsignelser? Eller er det mangel på 
saktmodighet som krever at slike strenge lærepenger 
gjentas, fordi vi neglisjerer de mildere og varsommere 
tegnene som kaller oss til å ‘minnes ham’? …

… Vi trenger Ånden daglig til å hjelpe oss å minnes 
daglig. Ellers vil vi få hukommelsessvikt akkurat når vi 
er som mest sårbare. Det er ikke naturlig for det natur-
lige menneske å minnes gårsdagens velsignelser med 
takknemlighet, særlig når dagens kjødelige behov stadig 
tynger ham” (Lord, Increase Our Faith [1994], 101–2).

•	 President	Henry B.	Eyring	i	Det	første	presidentskap	
tilføyde følgende innblikk i hvorfor vi kan være usta-
dige: “Avhengighet av Gud kan svinne fort når bønner 
blir besvart. Og når vanskelighetene avtar, gjør bønnene 
det samme. Mormons bok gjentar den triste historien, 
om og om igjen” (i Conference Report, okt. 2001, 15; 
eller Liahona, jan. 2002, 16).
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Helaman 12:1–9
Hva lærer disse versene oss om hvilken rolle 

det å minnes eller ikke minnes spiller når 
det gjelder å unngå stolthetssyklusen?

Helaman 12:2. Når Gud lar det bli vel med sitt 
folk, glemmer de ham
•	 President	Ezra	Taft	Benson	(1899–1994)	beskrev	
hvilke vanskeligheter som kan følge fremgang: “Vår 
prøve synes derfor å være den vanskeligste av alle, 
ettersom ondskapen er mer underfundig, mer finurlig. 
Det hele virker mindre truende og er vanskeligere å 
avsløre. Selv om enhver prøve på rettferdighet innebæ-
rer en kamp, virker det slett ikke som om denne prøven 
er noen prøve eller kamp, og derfor kan den godt være 
den mest bedragerske av alle prøver. Vet du hva fred 
og fremgang kan gjøre med et folk? Det kan dysse dem 
i søvn” (Larry E. Dahl, “Fit for the Kingdom” i Studies 
in Scripture, bind fem: The Gospels, redigert av Kent P. 
Jackson og Robert L. Millet [1986], 5:369).

•	 President	Harold B.	Lee	(1899–1973)	sammenlignet	
den prøve som “luksus” er, med andre prøvelser i livet: 
“Vi må gjennomgå mange prøvelser. Kanskje er vi 
ikke engang klar over hvor alvorlige de prøvelser vi 
gjennomgår er. I Kirkens tidlige tid forekom det mord 
og mobbing. De hellige ble drevet ut i ørkenen. De var 
sultne, nakne og kalde. Vi har arvet det de ga oss. Men 
hva gjør vi med det? I dag nyter vi en luksus vi aldri har 
sett maken til i hele verdenshistorien. Dette kan godt 
være den vanskeligste prøven vi noensinne har opplevd 
i denne kirkens historie” (Dahl, “Fit for the Kingdom”, i 
Studies in Scripture, 5:369).

Helaman 12:4. “Legge sin elsk på verdens 
verdiløse ting!”
•	 Mormon	understreket	hvor	tåpelige	de	var	som	la	
sin elsk på verdens verdiløse og meningsløse ting. 
Eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum sa: 
“Blant ‘verdens verdiløse ting’ er en hvilken som helst 
kombinasjon av de fire verdslige kjennetegn – eiendom, 
stolthet, fremtredende stilling og makt. Med hensyn til 

alle disse minner Skriftene oss på at ‘du kan ikke ta dem 
med deg’ (Alma 39:14). Vi skulle søke den slags skatter 
som Skriftene lover de trofaste: ‘kunnskapens store skat-
ter, til og med skjulte skatter’ (L&p 89:19)” (i Conference 
Report, april 2001, 109; eller Liahona, juli 2001, 101).

Helaman 12:5–6. Raske til å bli “oppblåste av 
stolthet”
•	 I	sin	klassiske	tale	om	stolthet	beskrev	president	Ezra	
Taft Benson stolthetens mange sider:

“Stolthet er i bunn og grunn utfordrende av natur. Vi 
setter vår vilje opp mot Guds vilje. Når vi retter vår 
stolthet mot Gud, skjer det i en ånd av ‘min vilje skje, 
ikke din’ …

De stolte kan ikke godta at Guds myndighet gir vei-
ledning for deres liv (se Helaman 12:6). De setter sin 
oppfatning av sannhet opp mot Guds store kunnskap, 
sine evner opp mot Guds prestedømskraft, sine bragder 
opp mot hans mektige gjerninger.

… De stolte vil at Gud skal være enig med dem. De 
er ikke interessert i å forandre mening for å være enig 
med Gud …

Stolthet fører til hemmelige forbund som organiseres 
for å få makt, rikdom og heder i verden (se Helaman 
7:5; Ether 8:9, 16, 22–23; Moses 5:31). Denne frukten av 
stolthetens synd, dvs. hemmelige forbund, tilintetgjorde 
jaredittenes og nephittenes samfunn, og vil fremdeles 
forårsake mange nasjoners fall (se Ether 8:18–25)” (i 
Conference Report, april 1989, 4–5; eller Lys over Norge, 
juli 1989, 3).

•	 Eldste	Joe J.	Christensen	i	De	sytti	sa	at	stolthet	fører	
til urettferdige sammenligninger og også kan føre til at 
vi faller:

“Stolthet får oss til å bli overdrevent opptatt, ettersom vi 
sammenligner oss med andre, av hvor intelligente vi tror 
vi er, merket på buksene eller andre klær – de ‘kostbare 
klær’ vi bruker, hvilke organisasjoner vi tilhører, på hvil-
ken side av byen vi bor, hvor mye penger vi har, vår rase 
eller nasjonalitet, hva slags bil vi kjører og til og med 
hvilken kirke vi tilhører, hvor mye utdannelse vi har blitt 
privilegert med å kunne skaffe oss, og så videre.
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I Skriftene er det mange indikasjoner på at stolthet har 
utviklet seg med den konsekvens at enkeltpersoner, 
nasjoner og i noen tilfeller selve Kirken har blitt 
ødelagt …

Det er beregnet at sykluser med fred og fremgang 
har blitt ødelagt ikke mindre enn 30 ganger i løpet av 
Mormons bok, hovedsakelig som følge av menneskers 
stolthet” (One Step at a Time: Building a Better Mar-
riage, Family, and You [1996], 138–39). (Se oversikten 
“Syklusen med rettferdighet og ugudelighet” i tillegget, 
side 403.)

Helaman 12:7–19. Menneskets ubetydelighet
•	 President	Joseph	Fielding	Smith	hjalp	oss	å	forstå	at	
uttrykket “menneskenes barns ubetydelighet” (Helaman 
12:7) ikke henspiller på menneskets verdi: “Denne pro-
feten mente ikke å si at Herren har større omtanke for 
og elsker jordens støv høyere enn sine barn … Poenget 
hans er at jordens støv er lydig. Det beveger seg hit og 
dit på Herrens befaling. Alle ting er i harmoni med hans 
lover. Alt som finnes i universet, adlyder den lov som 
er gitt det, så vidt jeg vet, med unntak av menneskene. 
Hvor man enn ser, finner man lover og orden, elemen-
tene adlyder den lov som er gitt dem, tro mot sitt kall. 
Men mennesker gjør opprør, og i denne forstand er 
menneskene mindre enn jordens støv fordi de forkaster 
Herrens råd” (i Conference Report, april 1929, 55).

Helaman 12:15. Kunnskap om astronomi
•	 Helaman	12:14–15	viser	at	Mormon	hadde	grunn-
leggende forståelse av universets lover: “Det blir her 
henvist til Bibelens beretning som viser at Josva befalte 
solen og månen å stå stille, slik at hans hær kunne 
fullføre sin hevn over amorittene ( Josva 10:12–14). 
Her finner vi en korrigerende kommentar til denne 
beretningen, som gikk ut fra at solen gikk i bane rundt 
en stillestående jord. (Se også Jesaja 38:7–8; 2 Konge-
bok 20:8–11.) Disse versene gir en diskré, men sikker 
forvissning om at profeten og redaktøren Mormon, i 
likhet med mange av oldtidens åndelige ledere, var alt 
annet enn primitiv i sin forståelse av Gud, mennesket 
og universet” ( Joseph Fielding McConkie og Robert L. 
Millet: Doctrinal Commentary on the Book of Mormon, 
4 bind. [1987–91], 3:397).

Helaman 12:23–24. Omvendelse fører oss til 
Kristi nåde
•	 Eldste	David A.	Bednar	i	De	tolv	apostlers	quorum	
gikk nærmere inn på styrken i Guds nåde:

“I Veiledning til Skriftene lærer vi at ordet nåde ofte 
brukes i Skriftene i betydningen styrkende kraft:

‘Hovedbetydningen av ordet er en guddommelig hjelp 
eller styrke, gitt gjennom Jesu Kristi store nåde og 
kjærlighet.

… Det er på samme måte ved Herrens nåde at den 
enkelte gjennom tro på Jesu Kristi forsoning og 
omvendelse fra sine synder, mottar styrke og hjelp til å 
gjøre gode gjerninger som de ikke ville kunne ha gjort 
på egen hånd. Denne nåden er en kraft som gjør det 
mulig for menn og kvinner å gjøre krav på evig liv og 
opphøyelse når de selv har gjort sitt aller beste’ (Bible 
Dictionary, s. 697).

Slik hjelper den styrkende delen av forsoningen oss å 
se og gjøre godt og bli gode på måter som vi aldri ville 
kunne erkjent eller oppnådd med våre begrensede 
jordiske evner. Jeg vitner om at den styrkende kraften i 
Frelserens forsoning er reell” (i Conference Report, okt. 
2004, 79; eller Liahona, nov. 2004, 76–77; se også L&p 
93:20, 27–28).

•	 Eldste	Gene R.	Cook	i	De	sytti	redegjorde	for	hvor	
personlig Frelserens nåde er:

“Herrens nåde gjennom forsoningen kan både rense oss 
for synd og hjelpe oss å fullkommengjøre oss gjennom 
våre prøvelser, sykdommer og til og med karakterbrister 
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… Kristus kan reparere lyter hos oss som ellers ikke 
kan repareres (se 1 Mosebok 18:14; Markus 9:23–24).

Denne store sannhet skulle fylle oss med håp, så lenge 
vi er snare til å huske at nådens virkning i vårt liv er 
betinget av at vi omvender oss fra våre synder …

Et angrende hjerte og gode gjerninger er forutsetninger 
for at nåden skal tre i kraft for oss. Når noen holder 
en inderlig bønn om å få et svar, kan svaret være mer 
betinget av omvendelse fra personlige synder enn av 
noen annen faktor (se L&p 101:7–8; Mosiah 11:23–24).

Man behøver ikke være fullkommen for å oppnå nåde, 
men man må prøve å holde budene etter beste evne. 
Da vil Herren la ham motta denne kraften” (i Confe-
rence Report, april 1993, 99–100; eller Ensign, mai 1993, 
80–81).

Punkter å grunne på
•	 Hva	gjør	du	for	å	unngå	stolthetssyklusen	i	ditt	eget	

liv?

•	 Hvor	har	du	sett	prestedømmets	kraft	i	virksomhet	i	
ditt liv?

•	 Hva	kan	du	gjøre	for	å	komme	til	et	stadium	i	dine	
bønner hvor du ikke ber om noe som er i strid med 
Herrens vilje?

Forslag til oppgaver
•	 Fremlegg	på	en	familiens	hjemmeaften	det	du	har	

lært av Helaman 12–14 om hvordan og hvorfor Her-
ren refser sine barn.

•	 Skriv	i	dagboken	din	om	hvordan	du	håndterer	stolt-
hetssyklusen i ditt eget liv.
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Helaman 13–16

Kapittel 38

Innledning
Jesu Kristi evangelium gjør det mulig for alle mennesker 
å forandre seg. Gjennom hele Mormons bok hadde 
lamanittenes “gjerninger … 
vært onde”. Imidlertid førte 
“nephittenes forkynnelse” 
(Helaman 15:4) til at 
“størstedelen av lamanit-
tene” tok imot evangeliet 
(Helaman 6:1) og gjennom-
gikk en mektig forandring i 
hjertet. Her i Helamans bok 
blir rollene tydelig snudd 
på hodet – et folk som en 
gang hadde blitt undervist, 
ble nå lærerne. Mange nephitter hadde derimot blitt 
hovmodige og ignorerte sine egne profeter, og dermed 
sendte Herren en lamanittisk profet for å minne dem 
om å omvende seg og forberede seg for Herrens 
komme. Prøv å legge merke til nephittenes samlede og 
individuelle reaksjon på Herrens lamanittiske budbrin-
ger. Samuels ord var viktige nok for Frelseren til at han 
ga sin tilslutning til dem under sin tjenestegjerning på 
det amerikanske kontinent og vitnet om at de alle var 
oppfylt (se 3 Nephi 23:9–13).

Kommentarer
Helaman 13:3. “Hva som helst som kom til  
hans hjerte”
•	 Samuel,	som	var	profet,	valgte	ikke	selv	hva	han	
skulle forkynne for nephittene. Vi leser i Helaman 13:3 
at han forkynte “hva som helst som kom til hans hjerte”. 
I forbindelse med denne åpenbaringsprosessen beskrev 
president Boyd K. Packer, president for De tolv apost-
lers quorum, hvordan Herrens røst ofte kommer:

“Åpenbaring kommer som ord vi føler mer enn hører. 
Nephi sa til sine opprørske brødre som hadde sett en 
engel: ‘Dere var følelsesløse så dere ikke kunne føle hans 
ord’ [1 Nephi 17:45; uthevelse tilføyd].

Skriftene er fulle av uttrykk som at ‘sløret ble tatt bort 
fra våre sinn, og vår forstands øyne ble åpnet’ [L&p 
110:1], eller: ‘Jeg vil fortelle deg i ditt sinn og i ditt 
hjerte’ [L&p 8:2], eller: ‘Jeg opplyste din forstand’ [L&p 
6:15], eller: ‘Tal de tanker som jeg skal legge i deres 

hjerter’ [L&p 100:5]. Det er flere hundre vers som lærer 
oss om åpenbaring” (i Conference Report, okt. 1994, 77; 
eller Lys over Norge, jan. 1995, 58).

Helaman 13:11–16. Spart på grunn av noen få 
rettferdige
•	 Det	har	hendt	at	de	ugudelige	har	blitt	spart	for	
grusomme ødeleggelser fordi det har bodd rettferdige 
mennesker blant dem. De ugudelige menneskene i 
Zarahemla hadde de rettferdige å takke for at de ble 
spart for ødeleggelse, selv om de naturligvis ikke visste 
det. Men i løpet av noen få år mistet Zarahemla denne 
stillferdige og lite verdsatte beskyttelse, og Samuels ord 
gikk i oppfyllelse (se 3 Nephi 9:3). Til og med Sodoma 
og Gomorra ville ha blitt spart om det bare hadde bodd 
10 rettferdige mennesker der (se 1 Mosebok 18:23–33).

Vår livsførsel har virkelig betydning. Noen få rettferdige 
mennesker kan bli til stor velsignelse for andre, spesielt 
for vår egen familie og vårt lokalsamfunn.

Helaman 13:19–22. Rikdom og åndelighet
•	 Eldste	Dallin H.	Oaks	i	De	tolv	apostlers	quorum	
beskrev forholdet mellom materialisme og åndelighet:

“Materialisme, som setter materielle behov og gjen-
stander først, er helt klart det motsatte av åndelighet. 
Frelseren sa at vi ikke skulle samle oss ‘skatter på 
jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn 
og stjeler’ (Matteus 6:19). Vi skulle samle oss skatter i 
himmelen: ‘For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte 
være’ (Matteus 6:21) …

Det er ikke noe galt med penger i seg selv. Den barm-
hjertige samaritan brukte de samme mynter til å tjene 
sin neste som Judas brukte til å forråde Mesteren. Det 
er ‘pengekjærhet [som] er en rot til alt ondt’ (1 Timoteus 
6:10; uthevelse tilføyd). Den avgjørende forskjell er 
den grad av åndelighet vi utøver når vi ser, vurderer 
og behandler det som hører denne verden til, og våre 
erfaringer i den.

Hvis vi lar dem bli det vi tilber eller prioriterer, kan 
pengene gjøre oss egoistiske og hovmodige, ‘oppblåste 
av verdens verdiløse ting’ (Alma 5:37). Hvis vi derimot 
bruker dem til å oppfylle våre lovpålagte plikter og til å 
betale tiende og offergaver, kan penger brukes til å vise 
vår integritet og bidra til å utvikle uselviskhet. Åndelig 
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opplyst bruk av eiendom kan bidra til å forberede oss 
til den celestiale herlighets høyere lov” (i Conference 
Report, okt. 1985, 78; eller Ensign, nov. 1985, 62–63).

Helaman 13:21–22
Hva mente Samuel at nephittenes forban-

nelse skyldtes? Hva husket de, og hva 
glemte de? Hvorfor er dette viktig for deg?

Helaman 13:23–29. Følg den levende profet
•	 Eldste M. Russell Ballard i De tolv apostlers quorum 
forklarte hvor viktig det er å følge levende profeter og 
apostler: “Mine kjære brø-
dre og søstre, vær så snill å 
huske det som Kirkens 
ledere har undervist om … 
Anvend læresetningene 
som vil hjelpe dere og 
deres familie. La oss alle, 
uansett familiesituasjon, 
bringe profetenes og apost-
lenes læresetninger inn i 
vårt hjem for å styrke vårt 
forhold til hverandre og til 
vår Fader i himmelen og 
vår Herre Jesus Kristus. Jeg lover dere i Herrens navn at 
hvis dere vil lytte ikke bare med deres ører, men også 
med deres hjerte, vil Den hellige ånd åpenbare for dere 
sannheten i budskapene fra [Kirkens president], hans 
rådgivere, apostlene og andre ledere i Kirken. Ånden vil 
la dere vite hva dere skulle gjøre som enkeltpersoner og 
som familier for å følge vår rettledning, slik at deres vit-
nesbyrd kan styrkes og dere kan ha fred og glede” (i 
Conference Report, april 2001, 86; eller Liahona, juli 
2001, 79).

Helaman 13:38. Synd er i strid med  
lykkens natur
•	 Samuel	minnet	nephittene	om	at	de	hadde	søkt	lykke	
i synd, noe som er i strid med lykkens natur. I en tale 

om dette problemet og om hvordan vi oppnår sann 
lykke, påpekte eldste Richard G. Scott i De tolv apost-
lers quorum at lykke bare kommer med rettferdighet:

“Har dere lagt merke til hvordan Satan bruker blinkende 
bilder, larmende musikk og overstimulering av alle 
fysiske sanser, for å få kontroll over tanker og følelser? 
Han arbeider flittig for å fylle livet med action, under-
holdning og stimulans, slik at man ikke får mulighet til 
å tenke over konsekvensene av hans forlokkende inn-
bydelser. Tenk på det. Noen blir fristet til å bryte Guds 
mest grunnleggende bud fordi forførende handlinger 
blir fremstilt som akseptable. De gjøres tiltrekkende, til 
og med ønskverdige. De synes ikke å ha noen alvorlig 
konsekvens, tvert imot tilsynelatende varig glede og 
lykke. Men vær klar over at dette styres av manus og 
skuespillere. Resultatet av beslutningene som tas, mani-
puleres til nøyaktig det produceren ønsker.

Livet er ikke slik. Ja, handlefriheten gir dere mulighet 
til å velge hva dere vil, men dere kan ikke styre utfallet 
av disse valgene. I motsetning til i menneskenes falske 
produksjoner, er det vår Fader i himmelen som bestem-
mer konsekvensene av deres valg. Lydighet fører til 
lykke, mens overtredelse av hans bud ikke gjør det” (i 
Conference Report, april 2004, 105; eller Liahona, mai 
2004, 100).

Helaman 13:38
Hvordan forholder Alma 41:10–11    

seg til Helaman 13:38? Hvorfor er 
det umulig å finne lykke i synd?

Helaman 14. Samuels profeti om Frelserens 
komme
•	 En	av	de	mest	konkrete	profetier	i	Skriftene	er	
Samuels profeti om Jesu Kristi fødsel og død. Følgende 
oversikt viser Samuels læresetninger, blant annet om 
Kristi fødsel og død, sammen med deres nedtegnede 
oppfyllelse og Samuels læresetninger for å få folket på 
rett spor igjen:
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Profetien om Frelserens fødsel Oppfyllelse

Helaman 14:2 Vil bli født om 
fem år

3 Nephi 1:13

Helaman 14:3–4 Det vil ikke være 
mørkt natten før 
han blir født

3 Nephi 1:15

Helaman 14:5 Ny stjerne 3 Nephi 1:21

Helaman 14:6 Mange tegn 
og undere på 
himmelen

Helaman 16:13; 
3 Nephi 2:1

Helaman 14:7 Hele folket blir 
forundret og faller 
til jorden

3 Nephi 1:16–17

Samuel lærte dem å for-
berede seg til Frelserens 
komme (Helaman 14:8–13)

Læresetning

Helaman 14:8 Tro på Gud

Helaman 14:9, 13 Omvend deg og bli tilgitt 
på grunn av Kristus

Helaman 14:30 Du er fri til å handle 
selvstendig

Profetien om Frelserens død Oppfyllelse

Helaman 
14:20, 27

Solen formørket i 
tre døgn

3 Nephi 8:19–23

Helaman 14:21 Torden, lyn, 
jordskjelv

3 Nephi 8:6–7

Helaman 14:22 Jorden brutt opp 3 Nephi 8:12, 
17–18

Helaman 14:23 Voldsomme uvær, 
fjell jevnet med 
jorden og daler ble 
til fjell

3 Nephi 8:5–6

Helaman 14:24 Veier og byer 
ødelagt

3 Nephi 8:8–11, 
13–14

Helaman 14:25 Graver åpnet seg 
og oppstandne hel-
lige betjente folket

3 Nephi 23:9–13

Helaman 14:11. “Så dere … kan ha kjennskap til 
omvendelsens betingelser”
•	 Eldste	Richard G.	Scott	sa	følgende	om	omvendelsens	
betingelser:

“I Tilgivelsens mirakel gir Spencer W. Kimball en glim-
rende veiledning for tilgivelse gjennom omvendelse. 
Den har hjulpet mange å finne veien tilbake. Han peker 
på fem vesentlige elementer i omvendelse:

Bedrøvelse for synd. Studer og tenk over hvor alvorlig 
Herren ser på din overtredelse. Du vil føle en helbre-
dende sorg og anger. Du vil også få et oppriktig ønske 
om å forandre deg og være villig til å underordne deg 
alle tilgivelsens krav …

Avstå fra synden. Dette er en urokkelig, permanent 
beslutning om aldri å gjenta overtredelsen. Ved å holde 
denne forpliktelsen trenger en ikke å oppleve den bitre 
ettersmaken av synden igjen …

Bekjennelse av synd. Du må alltid bekjenne dine 
synder for Herren. Hvis det dreier seg om alvorlige 
overtredelser, for eksempel umoral, må de bekjennes 
for biskopen eller stavspresidenten. Jeg ber dere forstå 
at bekjennelse ikke er omvendelse. Det er et viktig 
trinn, men ikke nok i seg selv. Delvis bekjennelse ved 
å nevne mindre alvorlige feilgrep vil ikke hjelpe deg å 
oppklare en alvorligere overtredelse som du ikke har 
bekjent …

Vederlag for synd. Du må gi tilbake, så langt det er 
mulig, det som ble stjålet, skadet eller tilsmusset. Når du 
etter egen, fri vilje gir vederlag, er dette et konkret bevis 
for Herren på at du har forpliktet deg til å gjøre alt du 
kan for å omvende deg.

Lydighet mot alle budene. Når du viser fullstendig 
lydighet, opplever du evangeliets fulle kraft, med styrke 
til å konsentrere deg om å avlegge visse synder. Dette 
innebærer at du gjør ting som du ikke først betrakter 
som en del av omvendelsen, som å gå på møter, betale 
tiende, yte tjeneste og tilgi andre …

Helaman 13–16
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Jeg vil tilføye et sjette trinn:  
Anerkjenn Frelseren. Av 
alle de nødvendige trinn til 
omvendelse vitner jeg om 
at det aller viktigste er at du 
er overbevist om at tilgi-
velse er mulig på grunn av 
Forløseren. Det er ytterst 
viktig å vite at bare på hans 
betingelser kan du bli til-
gitt” (i Conference Report, 
april 1995, 102; eller Lys over Norge, juli 1995, 76).

•	 I	tillegg	til	de	viktige	elementene	som	president	
Kimball og eldste Scott understreket ovenfor, må 
omvendelse også innebære forandring. Eldste Jeffrey R. 
Holland i De tolv apostlers quorum forklarte: “Vi må 
forandre på alt vi kan forandre som kan være en del 
av problemet … Vi takker vår Fader i himmelen for at 
vi er tillatt å forandre oss, vi takker Jesus for at vi kan 
forandre oss, og i siste instans gjør vi det bare med 
deres guddommelige hjelp. Det er så visst ikke alt vi 
strever med som skyldes egne handlinger. Ofte skyldes 
det andres handlinger eller bare hendelser som skjer i 
jordelivet. Men alt vi kan forandre på, skulle vi forandre, 
og vi må tilgi alt annet. På denne måte blir vår tilgang 
til Frelserens forsoning så uhindret som vi, med våre 
ufullkommenheter, kan gjøre den. Han vil overta derfra” 
(i Conference Report, april 2006, 70–71; eller Liahona, 
mai 2006, 70).

Helaman 14:11–12. Samuels hensikt med å 
forkynne
•	 I	Helaman	14:11–12	nevnte	profeten	Samuel	fire	
sannheter han ønsket at folket skulle sitte igjen med 
etter hans forkynnelse:

Ha kjennskap til Guds straffedommer

Ha kjennskap til omvendelsens betingelser

Ha kjennskap til Jesu Kristi komme

Ha kjennskap til tegnene på Hans komme

Pa
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Helaman 14:15–19. Forsoningen overvinner 
døden
•	 Lamanitten	Samuel	beskrev	forskjellen	mellom	fysisk	
død, den første åndelige død og den andre åndelige 
død – så vel som hvordan Frelserens forsoning hjelper 
oss å overvinne disse formene for død.

Fysisk død. Eldste Earl C. Tingey i De syttis president-
skap definerte fysisk død og hvem som vil gjennomgå 
den: “Fysisk død er adskillelsen av ånden fra det 
jordiske legemet. På grunn av Adams fall vil alle men-
nesker måtte gjennomgå en fysisk død” (i Conference 
Report, april 2006, 74; eller Liahona, mai 2006, 73).

Den første åndelige død. Åndelig død er å bli “avskåret 
fra Herrens nærhet” (Alma 42:9).

President Spencer W. Kimball (1895–1985) forklarte at 
begge disse formene for død skyldes Adam og Evas 
fall: “Adam og Eva, våre første foreldre, var ulydige mot 
Gud. Ved å spise av den forbudte frukten ble de døde-
lige. Som en konsekvens av dette ble de og alle deres 
etterkommere underlagt både den legemlige og den 
åndelige død. (Legemlig død: adskillelse av legeme og 
ånd. Åndelig død: åndens adskillelse fra Guds nærhet 
og død i forbindelse med det som har med ånden å 
gjøre)” (i Conference Report, april 1978, 7; eller Ensign, 
mai 1978, 6).

For oss inntraff denne åndelige død da vi forlot Guds 
nærhet og ble født inn i jordelivet. Lamanitten Samuel 
kalte det å bli avskåret fra hans nærhet for “den første 
død” (Helaman 14:16).

Lamanitten Samuel forkynte at alle vår himmelske 
Faders barn som har levd i jordelivet, vil overvinne 
fysisk og åndelig død på grunn av Jesu Kristi forsonings 
kraft (se Helaman 14:17). Mange andre skriftsteder 
vitner om det samme (se 2 Nephi 2:9–10; 9:15, 22, 38; 
Alma 11:43–44; 12:12–15, 24; 42:23; 3 Nephi 26:4).

Den annen åndelige død. Den annen død er en endelig 
åndelig død som ikke kommer ved at vi forlater Guds 
nærhet for å bli født inn i jordelivet, men på grunn av 
egne synder som man ikke har omvendt seg fra.

Frelseren har også sørget for hjelp til å overvinne denne 
annen åndelige død. Ved å lide for våre synder, gir han 
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oss mulighet til å omvende oss. Når det gjelder dem 
som ikke omvender seg, kommer imidlertid “en åndelig 
død … over dem igjen – ja, den annen død – for de blir 
igjen avskåret fra det som har med rettferdighet å gjøre” 
(Helaman 14:18). Dette innebærer at en person som 
har synder han eller hun ikke har omvendt seg fra, ikke 
kan bli værende i Guds nærhet etter at han eller hun er 
bragt tilbake til ham for å dømmes.

Eldste Russell M. Nelson i De tolv apostlers quorum 
beskrev denne tilstanden:

“Hvis den fysiske død skulle inntreffe før moralske 
feiltrinn er blitt rettet, vil anledningen til omvendelse 
være forspilt. Derfor er dødens virkelige brodd synden 
(se 1 Korinterbrev 15:56).

Selv ikke Frelseren kan frelse oss i våre synder. Han 
vil forløse oss fra våre synder, men bare på den betin-
gelse at vi omvender oss. Vi er ansvarlige for vår egen 
åndelige overlevelse eller død (se Romerne 8:13–14; 
Helaman 14:18; L&p 29:41–45)” (i Conference Report, 
april 1992, 102; eller Lys over Norge, juli 1992, 68).

Helaman 15:3–4. Guds guddommelige kjærlighet
•	 Herren	elsker	alle	mennesker,	men	kan	ikke	tolerere	
synd. Selv om Helaman 15:4 sier at Herren hatet lama-
nittene “fordi deres gjerninger stadig har vært onde”, er 
Samuel et eksempel på de mange lamanitter som fikk 
lære evangeliets budskap og vant Herrens gunst etter å 
ha omvendt seg.

Eldste Russell M. Nelson talte om Guds kjærlighet til 
dem som synder: “Betyr dette at Herren ikke elsker 
synderen? Naturligvis ikke. Guddommelig kjærlighet 
er uendelig og universell. Frelseren elsker både hellige 
og syndere. Apostelen Johannes bekreftet dette: ‘Vi 
elsker fordi han elsket oss først’ [1 Johannes 4:19]. Og 
da Nephi så Herrens jordiske virksomhet i et syn, sa 
han: ‘… Ja, de spytter på ham og han tåler det på grunn 
av sin kjærlige vennlighet og sin langmodighet mot 
menneskenes barn’ [1 Nephi 19:9; uthevelse tilføyd]. Vi 
vet hvor omfattende Forløserens kjærlighet er fordi han 
døde for at alle som dør, kan få leve igjen” (“Guddom-
melig kjærlighet” Liahona, feb. 2003, 12).

Helaman 15:7–8. En varig forandring i hjertet
•	 President Ezra Taft Benson (1899–1994) forsto hvil-
ken kraft Skriftene, særlig Mormons bok, har til å foran-

dre vårt liv. Han 
understreket hvor viktig det 
er å ha de læresetninger 
som finnes i våre siste-dag-
ers skrifter, dypt i vårt 
hjerte dersom vi skal kunne 
stå “fast og urokkelig i 
troen” (Helaman 15:8). Pre-
sident Benson sa: “Konver-
titter som er fundamentert 
på sosiale, etiske og kultu-

relle eller utdannelsesmessige prinsipper, vil ikke over-
leve i kampens hete med mindre røttene når ned til 
evangeliets fylde, slik vi finner det i Mormons bok” (i 
Conference Report, april 1975, 96; eller Ensign, mai 
1975, 65).

Helaman 16:2–3, 6–8. Guddommelig beskyttelse
•	 Den	beskyttelse	Samuel	fikk	så	lenge	han	fremførte	
sitt budskap om omvendelse, er ikke uvanlig. Skriftene 
inneholder en rekke eksempler på profeter som ble 
truet, men hvis liv ble spart på mirakuløst vis slik at de 
kunne fullføre sin oppgave. Se på følgende eksempler, 
og tenk etter hvordan de var i stand til å fremføre 
Herrens ord, selv om det var med fare for fysiske skader 
eller sitt eget liv: Noah (se Moses 8:18), Abraham (se 
Abraham 1:5, 12, 15–19), Lehi (se 1 Nephi 1:19–20; 
2:1–4), Nephi (se 1 Nephi 17:48–55) og Abinadi (se 
Mosiah 13:1–5). Noen ganger mister til slutt Herrens 
tjenere livet, men ikke før, slik Abinadi erklærte, de har 
“fremført det budskap Herren sendte [dem] for å frem-
føre” (Mosiah 13:3).

Eldste Robert D. Hales i De tolv apostlers quorum ga 
oss følgende påminnelse:

“Profeter i alle evangelieutdelinger har villig satt sitt liv 
på spill, og med mot har de fulgt Guds vilje og forkynt 
hans ord …

… La oss følge vår Herre Jesu Kristi eksempel og 
eksemplene til både fortidens og nåtidens profeter. 
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Det blir kanskje ikke krevd av oss at vi skal gi vårt liv 
som martyrer, slik som mange av profetene gjorde. 
Det som kreves, er at vi etterlever Herrens bud og er 
trofaste mot de pakter vi har inngått med ham” (i Con-
ference Report, april 1996, 49; eller Lys over Norge, juli 
1996, 37).

Helaman 16:2–20. Reaksjoner på profeten
•	 Helaman	16	forteller	oss	hvordan	de	ugudelige	rea-
gerte på profeten Samuel og hans budskap. President 
Ezra Taft Benson talte om hvordan de ugudelige reage-
rer på vår tids profeter:

“Profeten vil ikke nødvendigvis være populær i verden 
eller blant de verdslige.

Når en profet åpenbarer sannheten, splittes folket. De 
ærlige av hjertet gir akt på hans ord, mens de urettfer-
dige enten ignorerer profeten eller kjemper mot ham. 
Når profeten påpeker verdens synder, ønsker de verds-
lige enten å lukke profetens munn eller å late som om 
profeten ikke fantes, istedenfor å omvende seg fra sine 
synder. Popularitet er aldri en prøve på sannhet. Mang 
en profet har blitt drept eller kastet ut. Jo nærmere vi 
kommer Herrens annet komme, kan vi forvente at etter 
hvert som verdens innbyggere blir stadig mer ugude-
lige, vil profeten bli stadig mindre populær blant dem” 
(“Fourteen Fundamentals in Following the Prophet”, i 
1980 Devotional Speeches of the Year [1981], 29; se også 
The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 133).

I følgende liste finner du noen grunner til at folket i 
Helaman 16:2–21 nektet å gi akt på profetens ord:

 1. Personlig sinne (se vers 2)

 2. Folk stoler mer på egen styrke og evne (se vers 15)

 3. Profeter gjetter bare noen ganger riktig i sine profe-
tier (se vers 16)

 4. Læresetningene er ofte ikke logiske (se vers 18)
 5. Profetenes læresetninger er forvirrede tradisjoner, og 

kan ikke bevises (se vers 20)
 6. Profeter lurer og bedrar oss istedenfor å utføre virke-

lige mirakler (se vers 21)

Helaman 16:15, 18, 20. Å sette sin lit til sin egen 
styrke og visdom
•	 Eldste	Dallin H.	Oaks	advarte	oss	mot	å	bare	sette	vår	
lit til vårt eget studium og vår egen logikk for å komme 
frem til åndelige sannheter:

“Mormons bok beskriver en holdning blant et folk som 
utelukkende stolte på ‘sin egen styrke og på sin egen 
visdom’ og det som de kunne ‘se med … egne øyne’. 
(Helaman 16:15, 20.) På grunn av logikk forkastet disse 
menneskene profetiene og sa: ‘Det er ikke logisk at det 
skal komme en slik person som en Kristus.’ (vers 18.) 
Med den samme innstilling avviste en fremtredende 
professor Mormons bok med påstanden: ‘Man får ikke 
bøker av engler. Så enkelt er det bare.’

De som søker kunnskap om evangeliet bare ved 
studium og logikk, blir lett mottagelige for selvgodhet 
og selvtilfredshet som iblant kjennetegner akademisk 
søken. Apostelen Paulus så på sin tid at ‘kunnskapen 
oppblåser’. Han advarte den lærde: ‘Men se til at dere 
ikke bruker friheten [kunnskapen] slik at den blir til 
anstøt for de svake! … Da går jo den svake fortapt for 
din kunnskaps skyld – den bror som Kristus er død for!’ 
(1 Kor 8:1, 9, 11.)” (The Lord’s Way [1991], 46–47).

Helaman 16:22
Hva er Satans mål med å skape strid?

Helaman 16:22. Satan skaper strid
•	 Hvorfor	er	det	viktig	å	unngå	å	strides	med	andre?	
Eldste Russell M. Nelson forklarte at svaret strekker seg 
helt tilbake til det førjordiske liv:

“For å forstå hvorfor Herren har befalt oss å ikke ‘stride 
med hverandre’, må vi kjenne stridens sanne kilde. 
En profet i Mormons bok åpenbarte denne viktige 
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kunnskap allerede før Kristi fødsel … [Se Helaman 
16:22] …

Strid fantes før jorden ble dannet. Da Guds plan for 
skapelsen og det dødelige liv på jorden for første gang 
ble gjort kjent, ropte Guds sønner og døtre av glede. 
Planen var avhengig av menneskets handlefrihet, at det 
senere skulle falle fra Guds nærhet, og den barmhjertige 
tilveiebringelse av en Frelser til å forløse menneskene. 
Skriftene åpenbarer at Lucifer energisk søkte å forandre 
planen ved å tilintetgjøre menneskets handlefrihet …

Satans egoistiske anstrengelser for å forandre Guds 
plan, førte til stor strid i himmelen …

Denne krigen i himmelen var ingen blodig krig. Det var 
en krig mellom motstridende ideer – begynnelsen til 
strid.

Skriftene varsler oss gjentatte ganger om at stridens far 
står imot vår himmelske Faders plan. Satans metode er 
avhengig av stridens smittsomme kreft. Satans motiv er 
å bli hyllet til og med mer enn Gud selv” (i Conference 
Report, april 1989, 85–86; eller Lys over Norge, juli 
1989, 61).

Punkter å grunne på
•	 Forestill	deg	at	du	levde	på	Samuels	tid,	og	tenk	etter	

om du ville ha akseptert disse profetene og kanskje 
til og med reist deg mot massene for å forsvare dem. 
På hvilke måter føler du at du følger den levende 
profet i ditt liv?

•	 Helaman	15:7	beskriver	hva	som	førte	til	lamanittenes	
mektige forandring. Kjenner du noen som har hatt 
en livsendrende opplevelse etter å ha blitt ledet til 
Skriftene?

•	 Les	Helaman	16:22.	Hva	har	du	opplevd	som	det	
mest effektive hjelpemiddelet til å opprettholde fred 
og harmoni i familien og med dem du omgås?

Forslag til oppgaver
•	 Skriv	et	brev	til	en	misjonær.	I	brevet	tar	du	med	en	

beskrivelse av et prinsipp du har lært gjennom Samu-
els læresetninger. Forklar hvordan du kan anvende 
det på deg selv.

•	 Hold	en	leksjon	på	en	familiens	hjemmeaften	om	for-
skjellen mellom å ha et forherdet hjerte og et sønder-
knust hjerte. Overvei å bruke skriftsteder fra Helaman 
16:13–23 og 3 Nephi 9:20.

Helaman 13–16
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3 Nephi 1–7

Kapittel 39

Innledning
President Ezra Taft Benson (1899–1994) sa at “oppteg-
nelsen om nephittenes historie kort tid før Frelserens 
besøk har mange paralleller til oss som venter på 
Frelserens annet komme” (i Conference Report, april 
1987, 3; or Lys over Norge, juli 1987, 3). Bare de som 
hadde et urokkelig vitnesbyrd og hadde omvendt 
seg fullstendig, klarte å være standhaftige i tiden før 
Frelseren viste seg i Amerika. Det samme gjelder i vår 
tid. Bare de som har et urokkelig vitnesbyrd og har 
omvendt seg fullstendig, vil klare å være standhaftige 
i tiden før Herrens annet komme. Et grundig studium 
av 3 Nephi 1–7 vil hjelpe deg å forstå hvordan ditt 
vitnesbyrd om Jesus Kristus og omvendelse til hans 
evangelium vil gi deg den bærende styrke du trenger 
for å holde deg trofast mot Frelseren i den krevende tid 
du lever i.

Kommentarer
Det kan være lærerikt å sammenligne lengden på 
bøkene i Mormons bok og tidsrommet de dekket. Se 
oversikten “Sidetall i Mormons bok og tidsperioder” i 
tillegget (side 400).

3 Nephi 1. Profetier oppfylles
•	 Nephi ba inderlig til  
Herren da fienden truet 
med å drepe dem som 
trodde på de tegn som ble 
forutsagt av lamanitten 
Samuel. Som svar på hans 
bønn sa Herren til Nephi at 
han ikke skulle frykte, for 
tegnene på Kristi fødsel 
ville komme den natten. 
Opptegnelsen dokumente-
rer nøye oppfyllelsen av 
alle Samuels profetier (se 
oversikten i kommentarene 
til Helaman 14 på side 274).

3 Nephi 1:1. De nephittiske kalendersystemer
•	 I	hele	Mormons	bok	brukte	nephittene	tre	forskjellige	
utgangspunkter for sin tidsregning i sine kalendere:

Referansepunkt Når det ble 
brukt

Skriftstedbolk

Fra og med da Lehi 
 forlot Jerusalem

600–92 f.Kr. 1 Nephi 1–
Mosiah 29

Fra og med tiden da 
 styreformen gikk over  
fra konger til dommere

92 f.Kr.–1e.Kr.  Mosiah 29– 
3 Nephi 1

Fra og med tiden da 
 tegnet på Jesu Kristi 
fødsel ble vist

1–421 e.Kr. 3 Nephi 1–
Moroni 10

Merk: Tegnet ble gitt da Jesus ble født. De begynte imid-
lertid ikke å bruke det som referansepunkt før år 9 e.Kr.

3 Nephi 1:29. Vi må beskytte oss mot å bli 
villedet
•	 Vers	29	i	3 Nephi 1	viser	at	et	frafall	kan	finne	sted	
i løpet av bare én generasjon. Vi leser den triste beret-
ningen om barn av trofaste foreldre som ble overtalt 
ved “løgner og … smigrende ord, til å slutte seg til disse 
Gadianton-røverne”.

President Henry B. Eyring i Det første presidentskap sa: 
“Kirkens unge … holder fremtiden i sine hender. Kirken 
har alltid vært én generasjon unna utryddelse. Hvis en 
hel generasjon går tapt, noe som ikke vil skje, ville vi 
miste Kirken. Men selv et eneste medlem som mister 
grepet om Jesu Kristi evangelium, stenger dører for gene-
rasjoner av etterkommere, med mindre Herren strekker 
ut en hånd for å bringe noen av dem tilbake” (“We Must 
Raise Our Sights” [Kirkens skoleverks konferanse om 
Mormons bok, 14. aug. 2001], 1; se LDS .org under gospel 
library/additional addresses/CES addresses).

•	 President	Gordon B.	Hinckley	(1910–2008)	ga	de	
unge i vår tid råd om hvordan de kan unngå å bli ledet 
bort fra sannheten:

“Til våre unge, denne generasjons strålende ungdom, 
sier jeg: Vær trofaste. Hold fast ved troen. Stå fast på det 
dere vet er rett.

Dere står overfor enorme fristelser. Dere møter dem i 
populær underholdning, på Internett, i filmer, på TV, i 
smusslitteratur og på andre måter – underfundige, pir-
rende og vanskelige å motstå. Gruppepresset kan være 
nesten uimotståelig. Men, mine kjære unge venner, dere 
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må ikke gi etter. Dere må være sterke. Dere må ha et 
mer langsiktig perspektiv enn å falle for øyeblikkets 
forføreriske fristelser …

… Dere er den beste generasjonen vi har hatt. Dere 
har større kunnskap om evangeliet. Dere utfører deres 
plikter mer trofast. Dere er sterkere i møte med de 
fristelsene dere står overfor hver dag. Etterlev deres 
normer. Be om Herrens veiledning og beskyttelse. Han 
vil aldri la dere i stikken. Han vil trøste dere. Han vil 
støtte dere. Han vil velsigne og foredle dere og gjøre 
deres belønning utsøkt og vakker. Dere vil oppdage at 
deres eksempel vil tiltrekke andre som vil hente mot i 
deres styrke” (i Conference Report, okt. 2003, 86–88; 
eller Liahona, nov. 2003, 82).

3 Nephi 2:1–2. De begynte å tvile på tegnene 
som var gitt
•	 Umiddelbart	etter	at	tegnet	på	Kristi	fødsel	var	gitt,	
sendte Satan ut løgner for å forherde folkets hjerter (se 
3 Nephi 1:22). Selv om ikke virkningen var umiddelbar, 
gikk det ikke lang tid før mange “begynte å forherde 
sine hjerter og forblinde sine sinn og begynte å tvile på 
alt de hadde hørt og sett” (3 Nephi 2:1).

Eldste Neal A. Maxwell (1926–2004) i De tolv apostlers 
quorum sa at også vi kan bli sårbare for Satans angrep 
på vår tro: “Hvor raskt [Satan] trår til, selv når folk har 
hatt spesielle åndelige opplevelser, og prøver å få dem 
som har sett tegn, til ‘å tvile på alt de [har] hørt og sett’. 
(3 Nephi 2:1–2.) Det er lettere for djevelen å overbevise 
oss om at det vi tror på er tåpelig, hvis vi er redde for å 
virke tåpelige i andres øyne” (Things As They Really Are 
[1978], 41).
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Hva skulle troende lære når det gjelder tegn og frelse? (se 
L&p 63:8–12). Tegn følger dem som tror, og er et resultat 
av troen. De styrker de trofaste og utvikler tro i de 
åndelig mottagelige. Den viktigste hensikten med tegn er 
imidlertid ikke å skape tro, men å belønne den (se L&p 
68:9–11). Tegn tvinger ingen til å tro. Dessverre er det i 
dag vanlig at de mest fantastiske tegn og beviser på Guds 
kraft blir ignorert eller bortforklart av dem som ikke tror.

3 Nephi 2:1–3
Hvordan bortforklarte disse menneskene 
 tegnene på Kristi fødsel? Hva førte deres 

 vantro til? Hvordan påvirker tro handlinger?

3 Nephi 2:1–4. Hvorfor får de ugudelige noen 
ganger se tegn?
•	 I	Skriftene	finner	vi	noen	grunner	til	at	Herren	fra	tid	
til annen viser tegn til de ugudelige:

For å forsvare profeter. Det tegn Nephi, Helamans sønn, 
ga folket angående overdommerens død, viste at Nephi 
hadde rett (se Mosiah 20:21).

Frata de ugudelige enhver unnskyldning. De ugudelige 
er helt og holdent ansvarlige for sine handlinger fra da 
av. Herren har sagt: “Den som søker tegn, skal se tegn, 
men ikke til frelse” (L&p 63:7).

Vise at profeters uttalelser er riktige. Ettersom de ugude-
lige ønsker å bevise at profeten tar feil, vil Herren av og 
til vise ubestridelige tegn (se Helaman 9:2–4).

Fordømme de ugudelige. Når de ugudelige ser tegn, er 
det på grunn av Herrens vrede og til deres egen for-
dømmelse (se L&p 63:11). Frelseren sa: “En ond og utro 
slekt krever tegn” (Matteus 12:39).

3 Nephi 3–4. Fysisk og åndelig forberedelse
•	 Det	er	lett	å	se	Satans	preg	på	Giddianhis	ord	
(3 Nephi 3:1–10), ettersom han brukte smiger (vers 2), 
påtatt omtanke (vers 5) og ga falske løfter (vers 7–8) for 
å oppnå sine onde hensikter. Hvor like djevelens løfter 
og Giddianhis løfter om frihet var, når alt han hadde å 
tilby var trelldom og et løfte om å dele eiendeler som 
ikke engang var hans i utgangspunktet (se vers 7).

3 Nephi 1–7
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Lachoneus vendte straks oppmerksomheten mot sitt 
folk. Han visste at de trengte både fysisk og åndelig 
forberedelse for å kunne møte det nært forestående 
angrepet fra Giddianhis røvere. Han fikk sitt folk til å 
bygge sterke festningsverker (vers 14) og samle sine dyr 
og familier (vers 13) på ett sted – Zarahemlas land (vers 
22–23). Han fikk dem til å lage våpen og rustninger 
(vers 26) og samle forsyninger for syv år (3 Nephi 
4:4). Lachoneus befalte sitt folk å legge det forlatte 
landet “øde”, slik at røverne ikke ville finne føde der 
(vers 3–4).

Aller viktigst var det imidlertid at Lachoneus fikk folket 
til å forberede seg åndelig. Han minnet dem om hvilken 
trygghet som ligger i omvendelse (3 Nephi 3:15). Hans 
folk omvendte seg og ba inderlig til Herren (vers 25; 
4:8). Slik forberedte de seg klokelig både fysisk og 
åndelig på de kommende angrepene fra deres fiender.

•	 Vi	har	også	i	vår	tid	blitt	bedt	om	å	forberede	oss	
fysisk og åndelig på kommende katastrofer. Eldste 
Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum forklarte hva 
vi skulle gjøre for å forberede oss på det som vil finne 
sted før Frelserens komme:

“Hva om dagen for hans komme var i morgen? Hvis vi 
visste at vi skulle møte Herren i morgen – ved for tidlig 
død eller at han uventet kom – hva ville vi da gjøre i 
dag? Hvilke bekjennelser ville vi komme med? Hva ville 
vi slutte å gjøre? Hvilke mellomværender ville vi gjøre 
opp? Hvem ville vi tilgi? Hvilke vitnesbyrd ville vi bære?

Hvis vi ville gjøre dette da, hvorfor ikke nå? Hvorfor 
ikke søke fred mens fred kan oppnås? Hvis våre 
forberedelseslamper er nesten tomme, så la oss straks 
begynne å fylle dem igjen.

Vi må forberede oss både timelig og åndelig til begiven-
hetene som det er profetert vil finne sted ved det annet 
komme. Og den forberedelsen som mest sannsynlig 
blir forsømt, er den som er minst synlig og vanskeligst – 
den åndelige …

Følger vi Herrens befaling: ‘Stå på hellige steder og vær 
urokkelige inntil Herrens dag kommer, for se, den kom-
mer hastig?’ (L&p 87:8). Hva er disse ‘hellige steder’? De 
inkluderer visselig templet og trofast overholdelse av 
dets pakter. De inkluderer visselig et hjem hvor barna 

blir elsket og foreldrene respektert. De hellige steder 
inkluderer visselig våre stillinger som er tildelt ved pres-
tedømsmyndighet, inkludert misjon og kall som trofast 
oppfylles i grener, menigheter og staver” (i Conference 
Report, april 2004, 7–8; eller Liahona, mai 2004, 7).

3 Nephi 4:10. Tro på Gud overvinner frykt
•	 Nephittene	forberedte	seg	fysisk	og	åndelig	til	å	
møte Giddianhis røvere. Som en endelig underkastelse 
til Herren, som ble mistolket av deres fiender, falt de 
til jorden og ropte til Herren. Deretter reiste de seg og 
møtte sine fiender med tro på Gud. (Se 3 Nephi 4:8–10.) 
Vi kan også forsvare oss mot våre fiender og erstatte vår 
frykt med tro på Gud.

Eldste M. Russell Ballard i De tolv apostlers quorum 
skrev følgende om den tro som er nødvendig for å 
møte vår tids utfordringer: “Når vi forbereder oss og 
våre familier for de utfordringer som de kommende 
år vil føre med seg, må vi erstatte frykt med tro. Vi må 
være istand til å overvinne frykten for den fiende som 
kjemper mot oss og truer oss. Herren har sagt: ‘Frykt 
ikke, lille hjord, gjør godt, la jord og helvete forene seg 
mot dere, for hvis dere er bygget på min klippe, kan de 
ikke få overhånd’ (L&p 6:34)” (i Conference Report, okt. 
1989, 43; eller Lys over Norge, jan. 1990, 31).

3 Nephi 5:1–3. Tro fører til omvendelse og gode 
gjerninger
•	 Mens	han	var	medlem	av	De	sytti,	forklarte	eldste	
John H. Groberg forholdet mellom tro og omvendelse:

“Hvis vi tenker etter, innser vi at det første prinsipp – tro 
på den Herre Jesus Kristus – danner grunnlag for alt 
annet. Med andre ord, det kreves tro på Kristus for å 
omvende seg eller bli døpt eller utføre en hvilken som 
helst annen ordinans i evangeliet. Jesus gjorde den 
frelsende omvendelse mulig, og han ga dåpen mening. 
Hvis vi har tro på ham, vil vi omvende oss og bli døpt.

Hvis vi ikke omvender oss eller nekter å bli døpt, eller 
er uvillige til å holde hans bud, er det fordi vi ikke har 
sterk nok tro på ham. Derfor er ikke omvendelse, dåp 
og alle andre prinsipper og ordinanser helt adskilte, men 
i realiteten en forlengelse av vår tro på Kristus. Uten tro 
på ham gjør vi lite av evig verdi. Med tro på ham vil vårt 
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liv dreie seg om å gjøre ting av evig verdi” (i Conference 
Report, okt. 1993, 35; eller Ensign, nov. 1993, 26).

3 Nephi 5:1–3; 6:4–5
Hva visste folket med sikkerhet?  

Hva sa Mormon var det eneste som 
ville hindre dem i å ha fremgang?

3 Nephi 5:13. “En Jesu Kristi disippel”
•	 Mormon beskrev seg selv som en Kristi disippel. Pre-
sident Joseph Fielding Smith (1876–1972) forklarte hva 
Mormons kall gikk ut på: 
“Selv om de nephittiske 
tolv i alle henseende omta-
les som disipler, er det like-
vel ingen tvil om at de 
hadde blitt begavet med 
guddommelig myndighet 
for å være spesielle vitner 
om Kristus blant sitt eget 
folk. Derfor var de praktisk 
talt apostler for det nephittiske folk, selv om deres myn-
dighet, slik det ble åpenbart for Nephi, til slutt ville bli 
underlagt Peter og de tolv som ble utvalgt i Palestina” 
(Answers to Gospel Questions, red. Joseph Fielding 
Smith jr., 5 bind. [1957–66], 1:122).

Selv om Mormon var kalt som apostel, kan benevnelsen 
disippel også ha en mer generell definisjon. En disippel 
er også “en som følger Jesus Kristus og lever i overens-
stemmelse med Kristi lære (L&p 41:5)” (Veiledning til 
Skriftene, “Disippel”).

Eldste L. Tom Perry i De tolv apostlers quorum forklarte 
ytterligere:

“Følgende er blitt skrevet om å være en disippel:

‘Ordet disippel kommer av et latinsk ord … [som betyr] 
en som lærer. En Kristi disippel er en som lærer å bli 
Kristus lik – lærer å tenke, føle og handle som ham. Å 
være en virkelig disippel, å virkelig tilegne seg denne 
lærdommen, er det mest krevende læresystem mennes-
ker kjenner til. Ingen annen disiplin kan sammenlignes 

med det … hverken med hensyn til krav eller beløn-
ning. Det krever total forvandling fra å være det natur-
lige menneske til å bli [en] hellig, en som elsker Herren 
og tjener av hele sitt hjerte, sinn og styrke’ (Chauncey C. 
Riddle: ‘Becoming a Disciple’, Ensign, sep. 1974, 81)” 
(i Conference Report, okt. 2000, 77; eller Liahona, jan. 
2001, 72).

I tillegg til å omtale det å være en disippel, sier kanskje 
Mormon her noe om sin myndighet, ikke bare som 
disippel, men som en Herre Jesu Kristi apostel.

3 Nephi 5:22–26. Meningen med innsamlingen i 
de siste dager
•	 Eldste	Dallin H.	Oaks	forklarte	meningen	og	hensik-
ten med innsamlingen:

“Et annet tidenes tegn er innsamlingen av de trofaste (se 
L&p 133:4). I de første årene av denne siste evangelieut-
deling omfattet innsamlingen til Sion forskjellige steder i 
USA: Kirtland, Missouri, Nauvoo og ‘toppen av fjellene’. 
Dette var alltid innsamlinger til fremtidige templer.

Fordi det er opprettet staver og oppført templer i de 
fleste land med et stort antall trofaste medlemmer, lyder 
befalingen nå at vi ikke skal samles til ett sted, men at 
vi skal samles i staver i våre egne hjemland. Der kan 
de trofaste nyte godt av alle evighetens velsignelser i et 
Herrens hus. Der, i sine egne hjemland, kan de adlyde 
Herrens befaling om å utvide hans folks grenser og 
styrke Sions staver (se L&p 101:21; 133:9, 14). På denne 
måten er Sions staver ‘et forsvar og en tilflukt fra stor-
men og fra vreden når den i fullt mål skal utøses over 
hele jorden’ (L&p 115:6)” (i Conference Report, april 
2004, 6; eller Liahona, mai 2004, 7).
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3 Nephi 6:10–16, 18, 29
Hva var det som førte til at mange  nephitter 

falt fra? Hvordan kan dette tjene som en 
advarsel for oss i de siste dager?

3 Nephi 6:12. Fred og fremgang kan føre til 
stolthet
•	 I	årene	like	før	Frelserens	egen	tjenestegjerning	blant	
nephittene, opplevde folket en kort periode med frem-
gang. Dessverre førte denne timelige fremgangen til 
“stolthet og selvros på grunn av [deres] overmåte store 
rikdommer” (3 Nephi 6:10).

President Henry B. Eyring advarte mot slike utfordrin-
ger i vår tid: “Litt fremgang og fred, eller selv en svak 
bedring i situasjonen, kan få oss til å føle at vi kan klare 
oss selv. Vi kan fort føle at vi har kontroll over livet, at 
forandringen til det bedre er noe vi selv har frembragt, 
ikke en Gud som kommuniserer med oss gjennom 
Åndens stille, lave røst. Stolthet skaper en støy i oss som 
gjør Åndens stille røst vanskelig å høre. Og snart, i vår 
forfengelighet, lytter vi ikke engang etter den. Vi kan 
fort komme til å tro at vi ikke trenger den” (i Conference 
Report, okt. 2001, 16; eller Liahona, jan. 2002, 16).

•	 En	rekke	ganger	i	Mormons	boks	historie	gjen-
nomgikk folket en syklus av rettferdighet, fremgang, 
rikdom, stolthet, ugudelighet, ødeleggelse, ydmykhet og 
rettferdighet igjen. Du finner mer informasjon om dette 
og en oversikt over stolthetssyklusen i “Syklusen med 
rettferdighet og ugudelighet” i tillegget (side 403).

3 Nephi 6:12–13. Vi bestemmer selv vår reaksjon 
på omstendighetene
•	 Opptegnelsen	forteller	at	“noen	var	oppblåste	av	
stolthet, og andre var overmåte ydmyke” (3 Nephi 6:13). 
Vi må alle selv avgjøre hvilken vei vi vil vende oss. 
Eldste Marvin J. Ashton (1915–94) i De tolv apostlers 
quorum forklarte dette prinsippet: “Et av våre gudgitte 
privilegier er helt klart retten til å velge vår holdning 
under enhver omstendighet. Vi kan la hendelser rundt 
oss avgjøre våre handlinger – eller vi kan selv ta kon-
troll og styre vårt liv etter den rene religions prinsipper. 

Ren religion består i å lære Jesu Kristi evangelium og så 
omsette det i praksis. Ingenting vil få noen reell verdi 
for oss før vi har innlemmet det i vårt eget liv” (i Confe-
rence Report, okt. 1982, 91; or Ensign, nov. 1982, 63).

3 Nephi 6:15–18. Satan fristet dem til bevisst 
synd mot Gud
•	 Satan,	som	gjorde	opprør	mot	Gud	i	vår	førjordiske	
tilværelse (se Moses 4:3; L&p 29:36; 76:25), forsøker 
også å oppegge Guds hellige til opprør. Faren med 
bevisst deltagelse i synd henger sammen med hvilken 
røst vi velger å følge. Kong Benjamin advarte:

“Og nå sier jeg dere, mine brødre, at hvis dere etter å 
ha fått vite og er blitt undervist om alle disse ting, skulle 
overtre og gå imot det som er blitt uttalt …

Jeg sier dere, at den som gjør dette, gjør åpent opprør 
mot Gud. Derfor velger han å adlyde den onde ånd 
og blir en fiende av all rettferdighet, derfor har Herren 
ingen plass i ham, for han bor ikke i vanhellige templer” 
(Mosiah 2:36–37).

•	 I	sammenheng	med	dette	sa	eldste	Neal A.	Maxwell:	
“Det burde virkelig være en større tankevekker for oss 
enn det er, hvor skjødesløst vi noen ganger gir [Satan], 
som ikke kunne styre sitt eget ego i den førjordiske 
verden, en slik uhyggelig kontroll over vårt ego her. Vi 
lar ofte djevelen nå indirekte gjøre det vi nektet ham å 
gjøre direkte den gangen” (We Will Prove Them Here-
with [1982], 45).

•	 Eldste	M. Russell	Ballard	forklarte	farene	ved	å	gi	
etter for Satans fristelser:

“I den førjordiske verden før vi forlot vår himmelske 
Faders nærhet, advarte han mot nye erfaringer vi ville få 
i jordelivet. Vi visste at vi alle ville få et fysisk legeme av 
kjøtt og ben. Ettersom vi aldri hadde vært dødelige før, 
hadde vi ingen erfaring med å takle jordelivets fristelser. 
Men vår himmelske Fader visste det og forsto det. Han 
påla oss å styre vårt jordiske legeme og underlegge det 
vår ånd. Vår ånd ville måtte mestre de fysiske fristelser 
som vårt legeme ville møte i en timelig verden. Åndelig 
makt over Satans innflytelse kommer til oss ved å holde 
vår Herre Jesu Kristi bud …

Satan vil forsøke å friste oss til tider og på måter som 
utnytter våre største svakheter eller ødelegger våre 
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sterke sider. Hans løfter om nytelse er imidlertid flyktige 
illusjoner. Hans onde plan er å friste oss til å synde, 
fordi han vet at når vi synder, trekker vi oss bort fra vår 
himmelske Fader og Frelseren Jesus Kristus. Vi begyn-
ner å bevege oss bort fra vår himmelske Faders lovede 
velsignelser og i retning av den elendighet og sjelekval 
som Satan og hans tilhengere lider. Ved å synde gir vi 
Satan makt over oss.

Mine kjære unge venner, jeg forstår hvilken kamp dere 
kjemper hver eneste dag for å holde Herrens bud. Kam-

pen om deres sjeler blir 
stadig heftigere. Djevelen 
er sterk og utspekulert. I 
deres fysiske legeme har 
dere imidlertid en Guds 
sønns eller datters mektige 
ånd. Fordi han elsker dere 
og vil at dere skal komme 
hjem til ham, har vår Fader 
i himmelen gitt dere en 
samvittighet som forteller 

deres ånd når dere holder Herrens bud og når dere ikke 
gjør det. Om dere bare vil være mer oppmerksomme på 
deres åndelige person, som er evig, enn på deres døde-
lige person, som er midlertidig, kan dere alltid motstå 
Satans fristelser og overvinne hans anstrengelser for å få 
makt over dere” (i Conference Report, april 1993, 5–6; 
eller Ensign, mai 1993, 6–7).

3 Nephi 7:15–26. Nephi og hans tilhengeres 
trofasthet
•	 Et	lyspunkt	i	den	ellers	triste	beretningen	om	nephit-
tenes fall fra rettferdighet, er den urokkelige trofasthet 
som Nephi og hans folk viste. Deres eksempel gir oss 
et mønster som kan hjelpe oss å opprettholde rettfer-
dighet i tider med stor ugudelighet. Vi ser av Nephis 
faste vitnesbyrd, som kom av personlig erfaring (se 
3 Nephi 7:15), at han frimodig forkynte “omvendelse 
og syndsforlatelse gjennom tro på Herren Jesus Kristus” 
(vers 16). Han virket med makt og myndighet, for “stor 
var hans tro på Herren Jesus Kristus” (vers 18), og de 
som reagerte positivt på hans vitnesbyrd, mottok selv 
“av Guds Ånd og kraft” (vers 21). De som trodde, ble 
helbredet (se vers 22), omvendte seg, ble døpt og fikk 
“forlatelse for sine synder” (se vers 24–25).

3 Nephi 7:21–25
Hva gjorde de som omvendte seg? Hva er 

din erfaring med disse viktige prinsippene?

3 Nephi 7:21–26. Fullstendig omvendelse
•	 Eldste	Richard G.	Scott	i	De	tolv	apostlers	quorum	
talte om forskjellen mellom dem som er fullstendig 
omvendt og dem som fremdeles mangler noe. Han sa 
videre at vi trenger en kontinuerlig omvendelsessyklus 
som skaper stabilitet i Kristi sanne tilhengere:

“Vi har alle lagt merke til hvordan noen mennesker 
alltid gjør det rette i livet … Når de må ta vanskelige 
valg, synes de uten unntak å treffe riktige valg, selv om 
det finnes fristende alternativer. Vi vet at de er utsatt 
for fristelse, men de synes ikke å legge merke til den. 
Likeledes har vi lagt merke til hvordan andre ikke er 
så tapre når det gjelder de avgjørelser de tar. Når de 
sterkt føler Åndens tilstedeværelse, bestemmer de seg 
for å gjøre det bedre … Og likevel faller de snart tilbake 
og gjør akkurat det de hadde bestemt seg for å slutte 
med …

Noen ganger brukes ordet omvendt for å beskrive en 
oppriktig person som bestemmer seg for å bli døpt. 
Omvendelse innebærer imidlertid langt mer enn det … 
President Marion G. Romney forklarte omvendelse:

‘Omvende betyr å gå over fra én tros- eller handlings-
kurs til en annen. Å konvertere eller vende om er en 
åndelig og moralsk forandring. Konvertert tilsier ikke 
bare mental aksept av Jesus og hans læresetninger, men 
også en motiverende tro på ham og hans evangelium. 
En tro som fører til forvandling, en reell forandring når 
det gjelder forståelse av meningen med livet og sam-
hørighet med Gud i interesse, tanke og adferd. Hos en 
som fullt og helt har omvendt seg, er ethvert ønske om 
alt som strider mot Jesu Kristi evangelium, dødt. Det er 
derfor erstattet av kjærlighet til Gud, med en fast og kon-
trollert beslutning om å holde hans bud’ (i Conference 
Report, områdekonferanse i Guatemala, 1977, 8 …

For å si det enkelt, er sann omvendelse frukten av tro, 
anger og vedvarende lydighet. Tro kommer av å høre 
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Guds ord [se Romerne 10:17] og reagere positivt på det. 
Fra Den hellige ånd vil du motta bekreftelse på det du 
godtar på grunnlag av tro ved villig å gjøre det [se Ether 
12:6]. Du blir ledet til å omvende deg fra feil som er et 
resultat av noe galt du har gjort, eller noe riktig du ikke 
har gjort. Derfor vil din evne til konsekvent å adlyde 
styrkes. Denne syklusen av tro, anger og konsekvent 
lydighet vil føre deg til større omvendelse med tilhø-
rende velsignelser” (i Conference Report, april 2002, 
26–28; eller Liahona, juli 2002, 26).

Punkter å grunne på
•	 Hva	innebærer	det	å	være	en	Kristi	disippel?	(se	

3 Nephi 5:13). Hva kan hjelpe deg å bli en mer hen-
given Jesu Kristi disippel?

•	 Ulikhetene	blant	nephittene	granskes	i	3 Nephi	6:14.	
Hva gjorde disse ulikhetene med Kirken? Hva sa 
Mormon var den virkelige årsaken til denne synd? (se 
vers 15). Hva pleier ofte å skje når noen begynner å 
tro at de er bedre enn andre? Hvordan underbygger 
denne delen av Mormons boks historie Ordspråkene 
16:18?

•	 Vi	har	lært	hvor	viktig	det	er	at	tro	følges	opp	med	
handlinger og at vi holder ut i tro. Disse kapitlene 
inneholder både positive og negative eksempler 
på disse prinsippene. Hvilke eksempler så du? Hva 
kan vi lære av disse eksemplene? Hvilke av dem har 

direkte relevans for deg når du strever for å holde 
deg trofast?

Forslag til oppgaver
•	 Vi	lærer	hvor	viktig	vårt	eget	vitnesbyrd	og	vår	egen	

omvendelse er i 3 Nephi 1–7. Del et ark i to kolonner, 
og skriv følgende overskrifter i kolonnene:

 1. Holdninger, tro og handlinger som fører til person-
lig vitnesbyrd og omvendelse

 2. Holdninger, tro og handlinger som ødelegger per-
sonlig vitnesbyrd og omvendelse

Repeter så 3 Nephi 1–7, og noter i den aktuelle 
kolonne de læresetningene, hendelsene og prinsip-
pene du finner. Skriv en kort forklaring på hva du har 
lært av denne øvelsen, og bruk den i en leksjon på 
familiens hjemmeaften.

•	 President	Ezra	Taft	Benson	sa	at	mange	av	hendel-
sene i forkant av Frelserens komme til menneskene i 
Mormons bok, tilsvarer de som vil finne sted i forkant 
av hans annet komme. Lag en liste over hendelser, 
læresetninger og prinsipper fra Helaman 14 til og 
med 3 Nephi 7 som du mener har paralleller i “de 
siste dager”.

•	 Lær	deg	3 Nephi	5:13	utenat.	Mens	du	fremsier	disse	
ordene, skulle du tenke på hvordan du kan gi andre 
del i Frelserens ord. Du kan for eksempel innlede 
dine troserklæringer med ordene “Jeg tror at …”
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3 Nephi 8 –11

Kapittel 40

Innledning
Grunn på vitnesbyrdene fra vår himmelske Faders egen 
røst: “Se, min elskede Sønn, i hvem jeg har velbehag, i 
hvem jeg har herliggjort mitt navn, hør ham” (3 Nephi 
11:7). Forestill deg hvordan du ville ha reagert dersom 
du var der og fikk høre at Jesus Kristus var kommet 
– høydepunktet i hele Mormons bok. Tenk på hva du 
ville ha følt om du hadde hørt Sønnen erklære: “Se, jeg 
er Jesus Kristus som profetene vitnet om skulle komme 
til verden” (3 Nephi 11:10). Overvei hvilken virkning det 
må å hatt på dem som fikk et åndelig og fysisk vitnes-
byrd om at Jesus Kristus virkelig lever.

Guds røst ble hørt flere ganger av dette folket. Mens du 
leser 3 Nephi 8–11, merk deg hva han forkynte. Tenk 
på din egen evne til å gjenkjenne Guds røst og følge 
hans budskap til deg.

Kommentarer
3 Nephi 8:1. Mirakler utføres i Jesu navn
•	 Nephi	bemerket	at	“det	var	ingen	som	kunne	utføre	
et mirakel i Jesu navn uten at han var helt renset fra 
sine synder” (3 Nephi 8:1; se også L&p 121:36   ).

Følgende historie som ble fortalt av eldste Vaughn J. 
Featherstone mens han virket i Det presiderende 
biskopsråd, illustrerer hvor nødvendig det er at preste-
dømsbærere er rene til enhver tid:

“Vi kan ikke skjule våre synder. Man kan ikke spotte 
Gud og bære Herrens hellige prestedømme, og late som 
om man er hans tjener.

Jeg vet om en god mann som holdt sin døde sønn 
i armene og sa: ‘‘I Jesu Kristi navn, og i kraft av Det 
hellige melkisedekske prestedømme, befaler jeg deg å 
leve.’ Og den døde gutten åpnet øynene.

Denne gode bror kunne aldri ha klart dette hvis han 
hadde sett på pornografi noen kvelder før, eller var 
innblandet i noen annen overtredelse i samme kategori. 
Prestedømmet må ha en ren kanal for å kunne fungere” 
(i Conference Report, april 1975, 100; eller Ensign, mai 
1975, 66).

•	 Eldste	Jeffrey R.	Holland	i	De	tolv	apostlers	quorum	
forklarte at selv om ikke enhver prestedømsvelsignelse 
vil medføre en mirakuløs hendelse, kan bare de som er 
verdige, utføre mirakler i Kristi navn. Prestedømsbærere 

må holde seg rene og verdige: “Mine unge venner i 
både Det aronske og Det melkisedekske prestedømme, 
ikke alle bønner blir besvart så umiddelbart, og ikke 
alle uttalelser i kraft av prestedømmet kan befale nytt 
liv eller at liv må bli bevart. Noen ganger er Guds vilje 
en annen. Men, unge menn, dere vil oppdage, hvis dere 
ikke allerede har gjort det, at i skremmende og farlige 
øyeblikk vil deres tro og deres prestedømme kreve 
det aller beste av dere og det beste dere kan nedkalle 
fra himmelen. Dere gutter i Det aronske prestedømme 
vil ikke bruke deres prestedømme på akkurat samme 
måte som en ordinert eldste bruker Det melkisedekske 
prestedømme, men alle prestedømsbærere må være et 
redskap i Guds hånd, og for å kunne være det må dere 
– som Josva sa – ‘hellige dere’ [ Josva 3:5]. Dere må være 
parate og verdige til å kunne handle” (i Conference 
Report, okt. 2000, 51; eller Liahona, jan. 2001, 46).

3 Nephi 8:6–19. Fysiske omveltninger vitner om 
Kristus
•	 “Et	voldsomt	uvær	…	[som]	man	aldri	før	hadde	sett	
maken [til] i hele landet”, forårsaket umåtelige ødeleg-
gelser (3 Nephi 8:6–7). Disse fysiske omveltningene var 
tegn på det amerikanske kontinent som vitnet om Jesu 
Kristi korsfestelse i Jerusalem (se 1 Nephi 19:10–12; 
Helaman 14:20–21). Noen fysiske omveltninger i vår tid 
bærer bud om at det annet komme nærmer seg.

Eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum 
anførte økningen i kraftige jordskjelv som ett av teg-
nene på det annet komme: “Tegnene på det annet 
komme finnes rundt oss overalt og synes å øke i 
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hyppighet og intensitet. For eksempel viser listen over 
de største jordskjelv i The World Almanac and Book of 
Facts 2004 dobbelt så mange jordskjelv i 1980- og 1990-
årene som i de to foregående tiår. Den viser også fort-
satt sterk økning i de første årene av dette århundre. 
Listen over større oversvømmelser og flodbølger og 
listen over orkaner, tyfoner og snøstormer over hele 
verden viser lignende økning de senere år. Økningen 
sammenlignet med situasjonen for 50 år siden kan 
avfeies som endringer i rapporteringskriterier, men 
økningen av naturkatastrofer de siste få tiårene er ille-
varslende” (i Conference Report, april 2004, 5–6; eller 
Liahona, mai 2004, 7–8).

3 Nephi 8:23. Tre døgn med mørke
•	 De	tre	døgnene	med	mørke	symboliserte	Jesu	Kristi	
død, han som er “verdens lys og liv” (3 Nephi 11:11). 
Mormon understreket at de tre døgnene med mørke 
var “et tegn” gitt på Frelserens død (se 1 Nephi 19:10; 
Helaman 14:27; 3 Nephi 8:23). Etter å ha beskrevet 
skadene etter det voldsomme uværet (se 3 Nephi 8:5) 
som varte i tre timer, dokumenterte Mormon det full-
stendige mørket som ett av tegnene som nå var oppfylt 
(se 3 Nephi 10:14). Ettersom mørket var så intenst, 
“kunne det ikke tennes noe lys” (3 Nephi 8:21). I denne 
mørkeperioden lå Jesu Kristi legeme, han som var 
verdens lys, i graven. På oppstandelsens morgen, etter 
at Kristus hadde overvunnet døden, vendte lyset tilbake 
til Amerikas innbyggere, noe som tilkjennega Kristi seier 
over døden og mørket (se 3 Nephi 10:9–11).

3 Nephi 8:24–25
Hvilke grunner oppga de overlevende for 
de voldsomme ødeleggelsene? Hvordan 
kan dette være relevant i vår egen tid?

3 Nephi 8:24–25. Å forkaste profetene medfører 
lidelse
•	 Akkurat	som	i	oldtiden,	medfører	det	også	i	dag	
lidelse å forkaste profetene. President N. Eldon Tanner 
(1898–1982) i Det første presidentskap sammenlignet 
den lidelse de hellige i Amerika gjennomgikk i forbin-
delse med ødeleggelsene etter Frelserens død, med den 

ødeleggelse som vil komme over dem som ikke følger 
vår tids profeter:

“I dag forkaster verden budskapene fra Guds profeter. 
Ser vi ikke utbredt sorg og jammer over hele verden 
fordi mennesker er i krig med hverandre? Har vi ikke 
mange blant oss som klager over sine villfarne ungdom-
mer og de tragedier som rammer dem når de vender 
seg bort fra rettferdighet og må ta konsekvensene av 
å befatte seg med alkohol, tobakk, narkotika og andre 
forbudte ting? Hvor mange sørgende har vi ikke som 
følge av den omfattende lovløshet som finnes i vårt 
samfunn? Vi må lære av historien for at ikke vi også 
skal bli ødelagt i likhet med noen av disse tidligere 
sivilisasjonene.

Dette var Kristi budskap til nephittene den gangen for 
lenge siden” (i Conference Report, april 1975, 53; eller 
Ensign, mai 1975, 35–36).

3 Nephi 9:14. “Kom til meg”
•	 Jesus	Kristus	lovet:	“Velsignet	er	de	som	kommer	til	
meg” (3 Nephi 9:14).

Eldste Jeffrey R. Holland forklarte betydningen av 
denne invitasjonen og hvordan den gjelder oss: “ ‘Kom,’ 
sier [Kristus] kjærlig. ‘Kom så og følg meg.’ Uansett hvor 
du går, kom først og se hva jeg gjør, se hvor og hvordan 
jeg tilbringer min tid. Lær av meg, gå med meg, snakk 
med meg, og tro. Lytt til meg når jeg ber. Da vil du på 
din side finne svar på dine egne bønner. Gud vil gi din 
sjel hvile. Kom og følg meg” (i Conference Report, okt. 
1997, 88; eller Lys over Norge, jan. 1998, 67).

3 Nephi 9:19–20. En forandring i befalingen om 
å ofre
•	 Befalingen	om	å	ofre	dyr	ble	først	gitt	til	Adam.	Hen-
sikten med dyreoffer var å rette tankene mot Frelserens 
største offer. De trofaste ble lært at dyreofring ville 
opphøre etter at Guds Sønn hadde ofret sitt blod som 
det “store og siste offer” (Alma 34:10). Amulek forklarte 
at dyreofring ikke lenger ville kreves etter Jesu Kristi 
forsoning: “Det skulle være slutt på all blodsutgytelse. 
Da skal Moseloven være oppfylt … og dette store og 
siste offer vil være Guds Sønn, ja, altomfattende og 
evig” (Alma 34:13–14). Da Jesu Kristi offer var fullført, 
erklærte Guds røst til folket i Mormons bok: “Jeg vil 
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ikke godta noen av deres ofringer og brennoffer” 
(3 Nephi 9:19).

•	 Selv	om	ofring	av	dyr	og	brennoffer	skulle	“avskaffes”	
(3 Nephi 9:19), avskaffet ikke Herren offerloven. Med 
utgangspunkt i 3 Nephi 9:20 forklarte eldste D. Todd 
Christofferson i De tolv apostlers quorum at Herren i 
dag krever en annen form for offer:

“Frelseren sa at han ikke lenger ville godta brennoffer 
av dyr. Den gave eller det offer han ønsker nå, er ‘et 
sønderknust hjerte og en angrende ånd’ [3 Nephi 9:20] 
… Du kan gi Herren et sønderknust eller angrende 
hjerte og en lydig og villig ånd. I virkeligheten er det 
deg selv du ofrer – det du er og det du blir.

Er det noe i ditt liv som er urent eller uverdig? Når du 
blir kvitt det, er det en gave til Frelseren. Er det en god 
vane eller egenskap du mangler? Når du tilegner deg 
den og gjør den til en del av din karakter, gir du en 
gave til Herren” (i Conference Report, april 2004, 10; 
eller Liahona, mai 2004, 12).

3 Nephi 9:20. “De visste det ikke”
•	 President	Ezra	Taft	Benson	(1899–1994)	forklarte	at	
det er mange som utvikler seg åndelig, men som ikke 
klarer å se sin egen gradvise vekst: “Dag for dag kom-
mer [siste-dagers-hellige] nærmere Herren, uten egentlig 
å merke at de bygger opp et Gud-lignende liv. De lever 
et stillferdig liv og er gode, tjenestevillige og ansvarsbe-
visste. De er som lamanittene, som Herren sa ‘ble døpt 
med ild og med Den Hellige Ånd – men de visste det 
ikke’. (3 Ne 9:20; uthevelse tilføyd)” (“En stor forandring 
i våre hjerter”, Lys over Norge, mars 1990, 7).

•	 President	Boyd K.	Packer,	president	for	De	tolv	
apostlers quorum, brukte dette skriftstedet til å uttrykke 
sin bekymring over at Den hellige ånds gave ikke 
forstås slik den burde. Han oppfordret de siste-dagers-
hellige til å utvikle Den hellige ånds gave, og ga råd om 
hvordan vi kan gjenkjenne Ånden:

“Altfor mange av oss er som dem Herren sa ‘[kom] med 
et sønderknust hjerte og en angrende ånd … da de 
ble omvendt, og ble døpt med ild og med Den Hellige 
Ånd – men de visste det ikke ’ [3 Nephi 9:20; uthevelse 
tilføyd].

Tenk dere det: ‘Men de visste det ikke.’ Det er ikke 
uvanlig at noen har fått gaven uten egentlig å vite det.

… Det er så mange steder å dra til, så mange ting å 
gjøre i denne oppjagede verden. Vi kan bli for opptatt 
til å handle etter Åndens tilskyndelser” (i Conference 
Report, april 2000, 8; eller Liahona, juli 2000, 7).

3 Nephi 10:5–6. “Som en høne samler sine 
kyllinger”
•	 Sammenligningen mellom en høne som samler sine 
kyllinger, og Herren som samler sitt folk, gir oss noen 
interessante tanker. En 
høne bryr seg om kyllin-
gene sine og ville ofret livet 
for å beskytte dem. Når 
farer truer, samler hun kyl-
lingene og beskytter dem 
under vingene sine. Herren 
elsker sitt folk, Israels hus, 
på en lignende måte. Han 
ga sitt liv for sitt folk, og 
har prøvd å samle dem slik 
at han kunne beskytte dem og gi dem næring. Israel har 
imidlertid mange ganger valgt å forsake Herren.

Med utgangspunkt i 3 Nephi 10:5–6, vitnet president 
Henry B. Eyring i Det første presidentskap om at Frelse-
ren vil hjelpe dem som prøver å komme til ham:

“Mer enn én gang har han sagt at han ville samle oss 
som en høne ville samle sine kyllinger under sine 
vinger. Han sier at vi må velge å komme til ham i sakt-
modighet og med nok tro på ham til å omvende oss ‘av 
hele [vårt] hjerte’ [3 Nephi 10:6].

Én måte å gjøre dette på er å komme sammen med de 
hellige i hans kirke. Gå på deres møter, selv når det vir-
ker vanskelig. Hvis dere er fast bestemt, vil han hjelpe 
dere å finne styrke til å gjøre det” (i Conference Report, 
april 2004, 16–17; eller Liahona, mai 2004, 18).

3 Nephi 10:12. “De som tok imot profetene”
•	 Vi	finner	ofte	trygghet	når	vi	følger	profetene.	De	
nephitter som “tok imot profetene”, unnslapp de store 
ødeleggelsene (3 Nephi 10:12). Eldste M. Russell Ballard 
i De tolv apostlers quorum sa at vi, i likhet med nephit-
tene, må følge vår profet hvis vi skal ha noe håp om å 
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finne sikkerhet, fred, fremgang og lykke: “Det er ingen 
liten ting, mine brødre og søstre, å ha en Guds profet i 
vår midte. Store og fantastiske velsignelser blir oss til del 
når vi lytter til Herrens ord som gis oss gjennom ham … 
Når vi hører Herrens rettledning uttrykt i ordene til Kir-
kens president, skulle vi reagere positivt og umiddelbar. 
Historien viser at det fører til sikkerhet, fred, fremgang 
og lykke når vi reagerer på profetisk rettledning” (i Con-
ference Report, april 2001, 84; Liahona, juli 2001, 80).

•	 President	Boyd K.	Packer	vitnet	om	at	velsignelser	
blir dem til del som følger profetene, og advarte mot 
konsekvensene av å forkaste dem:

“En gang ledet Karl G. Maeser en gruppe unge misjo-
nærer over Alpene. Da de nådde toppen, så han seg 
tilbake og så en rad med staver som var satt ned i snøen 
for å markere den eneste sikre ruten over den ellers 
forræderske isbreen.

Han stoppet misjonærene, pekte på stavene og sa: 
‘Brødre, der står [Guds] prestedømme. Det er bare 
vanlige staver som oss andre … men deres plassering 
gjør dem til det de er for oss. Hvis vi går utenom den 
vei de markerer, er vi fortapt’ (i Alma P. Burton, Karl G. 
Maeser: Mormon Educator [Salt Lake City: Deseret Book 
Co., 1953], s. 22).

Selv om ingen av oss er fullkomne, går Kirken fremover, 
ledet av vanlige mennesker.

Herren har lovet:

‘Og hvis mitt folk vil lytte til min røst og til røsten fra 
mine tjenere som jeg har utpekt til å lede mitt folk, se, 
sannelig sier jeg dere, skal de ikke bli flyttet fra sitt sted.

Men hvis de ikke vil lytte til min røst eller til røsten fra 
disse menn som jeg har utpekt, skal de ikke bli velsig-
net’ (L&p 124:45–46).

Jeg bærer vitnesbyrd, brødre og søstre, om at Kirkens 
ledere er kalt av Gud ved den rette myndighet, og det 
er kjent for Kirken at de har denne myndighet og har 
blitt behørig ordinert av Kirkens ordinerte ledere. Hvis 
vi følger dem, vil vi bli frelst. Hvis vi går bort fra dem, 
vil vi virkelig gå oss vill” (i Conference Report, april 
1985, 45; eller Ensign, mai 1985, 35).

3 Nephi 11:3. De hørte en røst
•	 Eldste	Dallin H.	Oaks	sa	at	den	milde	røst	som	“fikk	
deres hjerter til å brenne ” (3 Nephi 11:3; uthevelse 
tilføyd), var mer en følelse enn en lyd: “Ordet ‘brenne’ 
i dette skriftstedet uttrykker en følelse av trygghet og 
sinnsro” (“Teaching and Learning by the Spirit” Ensign, 
mars 1997, 13). Sinnsro vil si varme, mildhet og ro.

•	 Akkurat	som	nephittene	måtte	åpne	sine	ører	(se	
3 Nephi 11:5) for å høre Guds røst, forklarte president 
Boyd K. Packer at vi må være oppmerksomme så vi kan 
føle Åndens milde tilskyndelser:

“Åndens røst er beskrevet i Skriftene som hverken ‘høy’ 
eller ‘skarp’. Det er ikke en ‘tordenens røst, heller ikke 
… en larmende, støyende røst’. Det er ‘en lav røst som 
[er] fullkomment mild likesom en hvisken’, og den kan 
trenge ‘inn i selve sjelen’ og får hjertet ‘til å brenne’. 
(3 Ne 11:3; Helaman 5:30; L&p 85:6–7.) Husk at Elijah 
oppdaget at Herrens stemme ikke var i vinden eller i 
jordskjelvet eller i ilden, men at den kom som ‘en stille 
susen’. (1 Kongebok 19:12.)

Ånden vekker ikke vår oppmerksomhet ved å rope eller 
riste i oss med tung hånd. Den hvisker. Den kjærtegner 
oss så mildt at vi kanskje ikke føler den i det hele tatt 
hvis vi er opptatt med noe annet. (Det er ikke til å 
undres over at Visdomsordet ble åpenbart til oss, for 
hvordan kunne en drukkenbolt eller en narkoman føle 
en slik stemme?)

Fra tid til annen vil Ånden øve et tilstrekkelig sterkt 
press til at vi blir oppmerksomme. Men hvis vi ikke gir 
akt på denne milde følelsen, vil Ånden oftest trekke seg 
tilbake” (“Herrens lys”, Lys over Norge, juli 1983, 30).

3 Nephi 11:5–7. “Se, min elskede Sønn”
•	 President	Ezra	Taft	Benson	sa	følgende	om	den	
sjeldne opplevelse det er å høre vår himmelske Faders 
røst:

“Hvor få det er i menneskenes historie som virkelig har 
hørt Gud Faderen tale til dem. Da folket stirret opp mot 
himmelen, fikk de se ‘et menneske stige ned fra himme-
len. Og han var kledd i en hvit kjortel, og han kom ned 
og sto midt iblant dem’ [3 Nephi 11:8].
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En herliggjort, oppstanden mann, et medlem av Gud-
dommen, skaperen av utallige verdener, Abrahams, 
Isaks og Jakobs Gud sto foran øynene deres!” (i Con-
ference Report, april 1987, 4; eller Lys over Norge, juli 
1987, 3).

3 Nephi 11:11. Den bitre kalk
•	 President	James E.	Faust	(1920–2007)	i	Det	første	
presidentskap sa at når vi følger Frelserens eksempel 
i vanskelige stunder, hjelper det oss å utholde våre 
egne “bitre kalker”: “Mange medlemmer som drikker av 
den bitre kalk de har fått, tror feilaktig at andre slipper 
denne kalk. I sine første ord til menneskene på det 
vestlige kontinent talte Jesus av Nasaret om den bitre 
kalk Faderen hadde gitt ham (se 3 Ne 11:11). Hver 
eneste sjel får noe bittert å svelge. Foreldre som har 
barn som kommer på avveier, lærer en sorg å kjenne 
som ikke kan beskrives med ord. En kvinne som har en 
mann som er brutal eller ufølsom, kan føle hjertesorg 
hver dag. Medlemmer som ikke gifter seg, kan føle sorg 
og skuffelse. Men når man har drukket den bitre kalk, 
kommer en tid da man må akseptere situasjonen som 
den er og strekke seg mot Gud og sine medmennesker. 
President Harold B. Lee sa: ‘La ikke selvmedlidenhet 
eller fortvilelse lokke deg bort fra den kursen du vet 
er riktig.’ Frelseren staket ut kursen: Vi må bli født på 
ny i ånd og hjerte” (“En ny fødsel”, Lys over Norge, juni 
1998, 3).

3 Nephi 11:14–17. Sårene i hans hender, føtter og 
side
•	 Da	den	oppstandne	Herre	viste	seg	for	nephittene,	
ba han dem komme frem og kjenne på sårene i hans 
hender, føtter og side slik at de kunne vitne om at han 
var oppstått (se 3 Nephi 11:14). Eldste Jeffrey R. Holland 
forklarte at Jesu Kristi dødelige sår er tegn på hans 
offer:

“Uansett hvor mørke våre dager måtte virke, har de vært 
langt mørkere for verdens Frelser. Som en påminnelse 
om den tiden har Jesus valgt å beholde sårene i sine 
hender og føtter og i siden til beste for sine disipler, selv 
om han har et oppstandent og ellers fullkommengjort 
legeme – tegn, om dere vil, på at smertefulle ting skjer 
selv de rene og fullkomne, tegn, om dere vil, på at 
smerte i denne verden ikke er tegn på at Gud ikke 
elsker deg, tegn, om dere vil, på at sår leges og vi kan 
oppnå lykke. Minn elevene på at det er den sårede 
Kristus som er høvedsmann for vår sjel, han som ennå 
bærer arrene for vår tilgivelse, sårene for hans kjærlig-
het og ydmykhet, det sønderrevne kjød for lydighet og 
offer.

Disse sårene er den viktigste måten vi skal kjenne ham 
på når han kommer. Han inviterer oss kanskje frem, 
som han har invitert andre, så vi kan se og kjenne på 
disse merkene. Om ikke før vil vi i alle fall da huske i 
likhet med Jesaja at det var for oss en Gud ble ‘foraktet 
og forlatt … en smertens mann, vel kjent med sykdom’, 
at ‘han ble såret for våre overtredelser, knust for våre 
misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha 
fred, og ved hans sår har vi fått legedom’ ( Jesaja 
53:3, 5)” (“Undervisning, forkynnelse, helbredelse” 
Liahona, jan. 2003, 22).

3 Nephi 11:16–21. Hosianna
•	 “Ordet	hosianna er en omskrivning av et hebraisk 
ord som egentlig betyr ‘Å, gi frelse.’ Folket ba tydeligvis 
Frelseren lære dem veien til frelse. Derfor er det ikke 
overraskende at han straks underviser dem i evangeliets 
ordinanser og grunnprinsipper” (Daniel H. Ludlow: A 
Companion to Your Study of the Book of Mormon [1976], 
261–62).

3 Nephi 11:21–27. Dåpens betydning
•	 Det	ser	ut	til	å	ha	oppstått	en	del	uenighet	blant	
nephittene angående måten å døpe på. Herren pre-
siserte hvordan ordinansen skulle utføres. President 
Boyd K. Packer forklarte dåpens betydning og advarte 
mot å forandre denne hellige ordinans:

“Dåp ved nedsenkning til syndenes forlatelse er den 
første ordinans. Dåp må utføres ved nedsenkning, for 
det er et symbol både på at vi kommer frem fra den 
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timelige død, fra graven, og på den renselse som er 
nødvendig for å kunne bli forløst fra den åndelige død.

… Ifølge planen er ikke dåpen bare en inngang til Jesu 
Kristi Kirke. Den innleder en åndelig gjenfødelse som til 
slutt kan føre oss tilbake til Guds nærhet.

Dersom vi virkelig forsto hva dåpen uttrykker, ville vi 
aldri anse den som triviell eller forandre utførelsen av 
denne hellige ordinans … Gjennom nadverden fornyer 
vi pakten” (Our Father’s Plan [1984], 39–40).

3 Nephi 11:29 
Hvorfor råder Herren oss til å unngå strid?

3 Nephi 11:28–30.    Unngå strid
•	 President	Henry B.	Eyring	hjelper	oss	å	forstå	at	Guds	
ånd ikke vil lede folk til å strides: “Der hvor mennes-
kene har denne Ånd med seg, kan vi vente å finne har-
moni. Ånden planter vitnesbyrdet om sannheten i vårt 
hjerte, noe som forener dem som har dette vitnesbyrdet. 
Guds ånd skaper aldri splid (se 3 Nephi 11:29). Den 
skaper aldri en adskillelse mellom mennesker som fører 
til strid (se Joseph F. Smith: Læresetninger i evangeliet, 
5. utg. [1939], 114–115). Den fører til personlig fred og 
samhørighet med andre. Den forener sjeler. En forenet 
familie, en forenet kirke og en verden i fred avhenger 
av forente sjeler” (i Conference Report, april 1998, 86; 
eller Lys over Norge, juli 1998, 67).

•	 President	Thomas S.	Monson	fortalte	en	historie	som	
illustrerer velsignelsene som kommer ved å unngå strid. 
Etter å ha lest 3 Nephi 11:28–30   , sa han:

“La meg avslutte med en historie om to menn som er 
helter i mine øyne. Deres modige handlinger ble ikke 
utført i nasjonal målestokk, men på et fredfullt sted 
kjent som Midway i Utah.

For mange år siden virket Roy Kohler og Grant Remund 
sammen i Kirken. De var bestevenner. De var gårdbru-
kere og meierister. Så oppsto det en misforståelse som 
skapte splid mellom dem.

Senere, da Roy Kohler ble alvorlig syk av kreft og bare 
hadde kort tid igjen å leve, besøkte min hustru, Frances, 

og jeg Roy og hans hustru, og jeg ga ham en velsig-
nelse. Mens vi snakket sammen etterpå, sa bror Kohler: 
‘La meg fortelle deg om noe av det fineste jeg har 
opplevd.’ Så fortalte han meg om denne misforståelsen 
med Grant Remund og adskillelsen som fulgte. Han sa: 
‘Vi sto ikke på helt vennskapelig fot.’

‘Men så,’ fortsatte Roy, ‘hadde jeg akkurat fått inn 
høyet for vinteren, da det en kveld ble selvantennelse 
i høyet, og høyet, låven og alt som var i den, brant ned 
til grunnen. Jeg var knust,’ sa Roy. ‘Jeg ante ikke hva i 
all verden jeg skulle gjøre. Det var mørkt, bortsett fra 
glørne etter brannen. Da fikk jeg se lys fra traktorer 
og andre tunge kjøretøyer på veien, de kom fra Grant 
Remunds gård. Da “redningsmannskapet” svingte inn 
oppkjørselen vår og møtte meg oppløst i tårer, sa Grant: 
“Roy, du har litt av et rot å rydde opp i. Guttene mine 
og jeg er her. La oss sette i gang.”’ Sammen tok de fatt 
på arbeidet. Borte for alltid var den skjulte kilen som 
hadde skilt dem for en kort tid. De drev på hele natten 
og utover neste dag, sammen med mange andre i nabo-
laget som hjalp til.

Roy Kohler er død, og Grant Remund blir eldre. Søn-
nene deres har virket sammen i samme biskopsråd. 
Jeg setter virkelig pris på vennskapet med disse to fine 
familiene” (i Conference Report, april 2002, 22; eller 
Liahona, juli 2002, 22).

3 Nephi 11:28–40. Jesus talte om sin lære
•	 Uttrykket	“min	lære”	forekommer	åtte	ganger	i	vers	
28–40 av 3 Nephi 11. Herren beskrev sin lære som 
omvendelse og dåp. Med lignende ord i 2 Nephi 31 
brukte Nephi betydelig med tid på å beskrive det han 
kalte “Kristi lære”. Nephi hadde tro, omvendelse, dåp, 
Den hellige ånd, skriftstudium og det å holde ut til 
enden på sin liste over Kristi læresetninger. Senere 
under sitt besøk til folket i Mormons bok, gjentok Her-
ren disse samme prinsippene (se 3 Nephi 27) og kalte 
dem “mitt evangelium”. Disse prinsippene minner oss 
om 4. trosartikkel: “Vi tror at evangeliets første prinsip-
per og ordinanser er: for det første, tro på Herren Jesus 
Kristus, for det annet, omvendelse, for det tredje, dåp 
ved nedsenkning til syndenes forlatelse, for det fjerde, 
håndspåleggelse for Den Hellige Ånds gave.”
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Punkter å grunne på
•	 Hvorfor	er	fullstendig	mørke	et	passende	tegn	og	

symbol på Frelserens død?

•	 Hvordan	har	Herren	prøvd	å	få	deg	inn	i	sin	hjord?

•	 Hvordan	kan	man	få	“et	sønderknust	hjerte”	og	“en	
angrende ånd”? (3 Nephi 9:20).

•	 Hva	er	forskjellen	mellom	“stridighetens	ånd”	
(3 Nephi 11:29) og en diskusjon for å oppklare en 
meningsforskjell? Hvordan kan man være uenig uten 
å bli kranglevoren?

Forslag til oppgaver
•	 Bare	de	som	hadde	tatt	imot	profetene,	unnslapp	

ødeleggelsene ved Herrens komme. Lag en liste over 
instruksjoner som er gitt av profeten og medlemmer 
av De tolv apostlers quorum på generalkonferanser 
den senere tid. Planlegg hvordan du vil gjennomføre 
dem i ditt liv.

•	 Både	Nephi	og	lamanitten	Samuel	profeterte	helt	
konkret om ødeleggelsene som ville finne sted i 
Amerika kort tid etter Jesu Kristi død i Jerusalem. 
Sammenlign profetiene i 2 Nephi 26:3–9 og Helaman 
14:20–27 med oppfyllelsen i 3 Nephi 8:5–23.

•	 Det	er	svært	få	i	menneskenes	historie	som	virkelig	
har hørt Gud Faderen tale til dem. Lag en oversikt for 
å sammenligne det vår himmelske Fader sa da Jesus 
Kristus ble døpt (se Matteus 3:17; Markus 1:11; Lukas 
3:22); på Forklarelsens berg (se Matteus 17:5; Markus 
9:7; Lukas 9:35); til nephittene (3 Nephi 11:7); og til 
profeten Joseph Smith ( Joseph Smith–Historie 1:17). 
Forklar betydningen av hver av disse uttalelsene.
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3 Nephi 12–14

Kapittel 41

Innledning
Under sitt jordiske virke holdt Jesus Bergprekenen for 
å motivere sine disipler til å søke fullkommenhet av 
hele sitt hjerte. Etter sin oppstandelse viste Jesus seg for 
folket i Mormons bok på den vestlige halvkule, og holdt 
igjen denne prekenen.

Evangelienormene i denne prekenen har blitt bekreftet 
i vår tid gjennom nyere åpenbaring. President James E. 
Faust (1920–2007) i Det første presidentskap sa: “Frel-
serens største budskap i Bergprekenen er av like stor 
betydning som den ‘brennende busk’ for oss alle: ‘Søk 
først å bygge opp Guds rike og å opprette hans rett-
ferdighet’ [ Joseph Smiths oversettelse, Matteus 6:38; se 
også Matteus 6:33]. Dette budskapet må trenge inn i vårt 
hjerte og vår sjel. Når vi aksepterer dette budskapet, tar 
vi et personlig standpunkt i livet” (i Conference Report, 
april 2004, 68; eller Liahona, mai 2004, 67).

Gjennom ditt studium av disse hellige prinsippene i 
Mormons bok vil du få innsikt som vil hjelpe deg å 
holde deg trofast på veien til fullkommenhet.

Kommentarer
3 Nephi 12–14. En oppskrift for vårt liv
•	 Bergprekenen	slik	den	finnes	både	i	Bibelen	og	
Mormons bok, er Herrens oppskrift på fullkommen-
het. Om denne prekenen sa president Harold B. Lee 
(1899–1973): “Kristus kom til verden ikke bare for 
å sone for menneskenes synder, men for å være et 
eksempel for verden på normen for fullkommenhet i 
Guds lov og på lydighet mot Faderen. I sin bergpreken 
har Mesteren i noen grad gitt oss en åpenbaring av sin 
egen karakter, som var fullkommen, eller det som kan 
sies å være ‘en selvbiografi hvor hver eneste stavelse ble 
nedtegnet i gjerninger’, og ved å gjøre det har han gitt 
oss et mønster for vårt eget liv” (Decisions for Successful 
Living [1973], 55–56).

3 Nephi 12:1–2. Gi akt på apostlene
•	 Frelseren	innledet	sin	preken	til	nephittene	med	å	
rette oppmerksomheten mot viktigheten av å følge 
de tolv nephittiske disiplene, som han hadde kalt og 
gitt kraft og myndighet. Nyere åpenbaring har også 
lagt vekt på sikkerheten og velsignelsene ved å følge 
Herrens utvalgte tjenere (se L&p 1:38   ; 21:6). Eldste 

Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum forklarte 
hvorfor det er så viktig for oss å følge Det første presi-
dentskap og De tolv apostlers quorum i dag:

“Kirkens apostoliske og profetiske grunnvoll besto i å 
velsigne til alle tider, men spesielt i tider med motgang 
eller fare, tider da vi kan føle oss som barn, forvirret 
eller desorientert, kanskje litt redde, tider da mennes-
kers utspekulerte handlinger eller djevelens ondskap 
ville forsøke å uroe eller føre på villspor. For slike tider 
som det har nå blitt, er Det første presidentskap og De 
tolvs quorum bemyndiget av Gud og oppholdt av dere 
som profeter, seere og åpenbarere …

… En slik grunnvoll i Kristus var og er alltid en beskyt-
telse … I slike tider som det nå er – og som det mer 
eller mindre alltid vil være – skal livets stormer ‘ikke ha 
noen makt over dere …’ [Helaman 5:12]” (i Conference 
Report, okt. 2004, 5; eller Liahona, nov. 2004, 7).

3 Nephi 12:1–2
Sammenlign disse versene med Matteus 5:1–2. 

Hva tilfører beretningen i Mormons bok?

3 Nephi 12:3–12. Saligprisningene
•	 Frelserens	preken	begynner	med	erklæringer	som	
kalles saligprisningene. Disse begynner med en rekke 
uttalelser som erklærer “velsignet er …” (se 3 Nephi 
12:1–11). Salighet betyr “ ‘å være heldig’, ‘å være lykkelig’ 
eller ‘å være velsignet’” (Matteus 5:3a). En ordbok  
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definerer ordet som ”en tilstand av intens lykke” (Mer-
riam-Webster’s Collegiate Dictionary, 11. utg. [2004], 107). 
Slike ord beskriver resultatene når Kirkens medlemmer 
anvender læresetningene i denne prekenen.

Bible Dictionary forklarer at  
saligprisningene “beskriver 
visse elementer som skal til 
for å forme en foredlet og 
åndelig karakter, og som 
alle vil være tilstede når 
denne karakteren er full-
kommengjort. Saligprisnin-
gene er ikke isolerte 
uttalelser, men snarere inn-
byrdes beslektet og pro-
gressive i sin rekkefølge” 
(“Beatitudes”, 620). Veiledning til Skriftene tilføyer: 
“Saligprisningene er ordnet på en slik måte at hver 
enkelt uttalelse bygger på den foregående” 
(“Saligprisningene”).

President Harold B. Lee sa at Saligprisningene er en 
“lovsamling for et fullkomment liv”: “Fire av dem dreier 
seg om vårt eget jeg,” og fire “angår menneskenes sosi-
ale relasjoner til andre” (Decisions for Successful Living 
[1973], 57, 60). Følgende oversikt viser dette forholdet:

Til oss selv Til andre

Velsignet er de fattige i 
ånden.

Velsignet er de saktmodige.

Velsignet er alle de som 
sørger.

Velsignet er de 
barmhjertige.

Velsignet er alle de som 
hungrer og tørster etter 
rettferdighet.

Velsignet er alle de som 
stifter fred.

Velsignet er alle de rene av 
hjertet.

Velsignet er alle de som blir 
forfulgt for mitt navns skyld.

3 Nephi 12:3. “Velsignet er de fattige i ånden som 
kommer til meg”
•	 President	Harold B.	Lee	forklarte	hva	det	vil	si	å	være	
fattig i ånden:

“Mesteren sa: ‘Salige er de fattige i ånden, for himlenes 
rike er deres.’ (Matteus 5:3.) De fattige i ånden betyr 

naturligvis de som har åndelige behov, som føler seg så 
svekket åndelig at de lengter sterkt etter hjelp …

Hvis vi skal nå fullkommenhet, må vi alle en gang stille 
oss selv spørsmålet: ‘Hva er det så jeg mangler?’ hvis vi 
skal begynne å klatre oppover på veien til fullkommen-
het” (Stand Ye in Holy Places [1974], 210).

•	 Ordene	“som	kommer	til	meg”	(3 Nephi	12:3),	finnes	
ikke i Det nye testamentes versjon av Bergprekenen, 
men de tydeliggjør Frelserens undervisning. Det er 
godt å være fattig i ånden hvis vi kommer til Kristus. 
Frelseren beskrev i 3 Nephi 12:2 hvordan vi begynner 
å komme til ham. Ordene “som kommer til meg” kan i 
prinsippet også anvendes på andre saligprisninger. For 
å få trøst (vers 4), arve jorden (vers 5), bli fylt med Den 
hellige ånd (vers 6), få barmhjertighet (vers 7) eller se 
Gud (vers 8), må vi komme til Kristus.

Etter at Frelseren innledet sin preken om å komme til 
ham, nevnte han dåp 19 ganger mellom 3 Nephi 11:21 
og 12:2. Å fullt ut “komme til Kristus” innebærer å motta 
de frelsende ordinanser.

President Ezra Taft Benson (1899–1994) beskrev flere 
måter vi kan komme til Kristus på: “[Vi kan] komme til 
Kristus ved å forkynne evangeliet, fullkommengjøre oss 
selv og forløse våre døde. Når vi kommer til Kristus, 
blir det til velsignelse for oss selv, våre familier og vår 
himmelske Faders barn, både levende og døde” (i 
Conference Report, april 1988, 98; eller Lys over Norge, 
juli 1988, 77).

3 Nephi 12:4. “Velsignet er alle de som sørger”
•	 Eldste	Spencer J.	Condie	i	De	sytti	forklarte	hvordan	
saligprisningene kan regnes som progressive: “Saligpris-
ningene kan regnes som en oppskrift på rettferdighet 
med gradvise trinn, fra og med ‘de fattige i ånden som 
kommer til [Kristus]’ (3 Nephi 12:3). Neste trinn i retning 
av det celestiale er å sørge, særlig over våre synder, 
for ‘bedrøvelsen etter Guds sinn virker omvendelse til 
frelse’ (2 Korinterbrev 7:10)” (Your Agency, Handle with 
Care [1996], 8).

3 Nephi 12:5. “Velsignet er de saktmodige”
•	 President	Spencer W.	Kimball	(1895–1985)	forklarte	
at saktmodighet ikke er svakhet:
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“Dersom Herren var saktmodig og uanselig og ydmyk, 
må man for å bli ydmyk gjøre det han gjorde, ved 
frimodig å fordømme ondskap, modig gjøre gode gjer-
ninger, modig møte ethvert problem, bli herre over seg 
selv og de situasjoner man befinner seg i, uten å være 
opptatt av egen anerkjennelse.

Ydmykhet er hverken å være stor i egne øyne, påtren-
gende eller hovmodig. Men det er heller ikke å være 
svak, nølende eller underdanig …

Ydmyk og saktmodig beskriver dyder, ikke svakheter. 
De beskriver et gjennomført mildt temperament og 
fravær av sinne og handlinger i affekt… … Det er ikke 
underdanig resignasjon. Det er ikke å være kuet eller 
redd …

Hvordan blir man ydmyk? Jeg tror man stadig må bli 
påminnet om sin avhengighet. Avhengighet av hvem? 
Av Herren. Hvordan kan man minne seg selv på dette? 
Gjennom oppriktig, vedvarende, ærbødig og takknem-
lig bønn” (The Teachings of Spencer W. Kimball, red. 
Edward L. Kimball [1982], 232–33).

3 Nephi 12:6. Hungre og tørste etter rettferdighet
•	 Mens	hun	var	medlem	av	Hjelpeforeningens	general-
presidentskap, forklarte søster Sheri L. Dew sammen-
hengen mellom ønske (hungre og tørste) og handling, 
eller evnen til å arbeide for å oppnå ønskede resultater: 
“Vår evne til å høre åndelig er forbundet med vår vilje 
til å arbeide for det. President Hinckley har ofte sagt 
at den eneste måten han vet å få noe gjort på, er å gå 
ned på sine knær og be om hjelp og deretter reise seg 
og gå til verks. Denne kombinasjonen av tro og hardt 
arbeid er den fullkomne måte å lære Åndens språk på. 
Frelseren sa: ‘Velsignet er alle de som hungrer og tørster 
etter rettferdighet, for de skal mettes med Den Hellige 
Ånd (3 Ne 12:6; uthevelse tilføyd). Hungre og tørste 
betyr intet annet enn åndelig arbeid. Arbeid i templet, 
omvendelse for å bli stadig renere, det å tilgi og søke 
andres tilgivelse, og oppriktig faste og bønn gjør alt 
sammen at vi blir mer mottagelige for Ånden. Åndelig 
arbeid fungerer, og det er måten å lære å høre Herrens 
røst på” (“Vi er ikke alene” Liahona, jan. 1999, 112).

3 Nephi 12:8. “Rene av hjertet”
•	 Eldste	Joseph B.	Wirthlin	(1917–2008)	i	De	tolv	apost-
lers quorum forklarte hva det vil si å være ren av hjertet:

“Å være uten svik er å være ren av hjertet, en ubetinget 
nødvendig dyd for dem som vil bli regnet blant Kristi 
sanne tilhengere …

Hvis vi er uten svik, er vi ærlige, trofaste og rettferdige. 
Alt dette er Guds egenskaper, og de kreves av de 
hellige. De som er ærlige, er rettferdige og sannferdige 
i sin tale, redelige i sin ferd, uten bedrag, og hevet 
over tyveri, uriktige fremstillinger eller alle andre 
falske handlinger. Ærlighet er av Gud og uærlighet av 
djevelen, som var en løgner fra begynnelsen av. Rett-
skaffenhet er å leve i harmoni med evangeliets lover, 
prinsipper og ordinanser” (Finding Peace in Our Lives 
[1995], 181–82).

3 Nephi 12:9. Fredsstiftere
•	 Eldste	Russell M.	Nelson	i	De	tolv	apostlers	quorum	
vitnet om den beste kilde til å bli en fredsstifter: “Å 
komme til Kristus, ‘Fredsfyrsten’ [ Jesaja 9:6], er veien til 
fred på jorden og godvilje mellom mennesker [se Lukas 
2:14]” (i Conference Report, okt. 2002, 41; eller Liahona, 
nov. 2002, 39).

•	 Eldste	Bruce R.	McConkie	(1915–85)	i	De	tolv	apost-
lers quorum forklarte hvordan man blir en fredsstifter: 
“Fredsstiftere: Det er i virkeligheten bare de som tror 
på og sprer evangeliets fylde som er fredsstiftere i den 
fullkomne betydning av denne saligprisningen. Evan-
geliet er et budskap om fred til alle mennesker. Guds 
barn: De som har blitt adoptert inn i Guds familie på 
grunn av sin hengivenhet til sannheten. På denne måten 
blir de Guds arvinger og Kristi medarvinger. (Romerne 
8:14–18; Galaterne 3:26–29; 4:1–7.)” (Doctrinal New 
Testament Commentary, 3 bind. [1971–73], 1:216).

3 Nephi 12:13. “Jordens salt”
•	 Ifølge	Mormons	bok	er	det	“å	være	jordens	salt”	
et mål Kirkens medlemmer skulle strekke seg etter 
(3 Nephi 12:13). I Moselovens offerritualer var salt en 
påminnelse om at vi skulle huske og overholde våre 
pakter med Gud (se 4 Mosebok 18:19; 2 Krønikebok 
13:5). I en lignende betydning skulle de hellige bidra 
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til å gjenopprette og opprettholde paktene i disse siste 
dager. Lære og pakter 101:39–40 forteller oss hva vi må 
gjøre for å bli regnet som “jordens salt”.

Å bli regnet som “jordens salt” har en viktig betydning. 
Mens han var medlem av De syttis presidentskap, 
forklarte eldste Carlos E. Asay (1926–99) følgende for 
prestedømsbærere:

“ ‘Når mennesker er kalt til mitt evige evangelium og 
slutter en evig pakt, regnes de som jordens salt og 
menneskenes kraft.

De er kalt til å være menneskenes kraft’ (L&p 101:39–40; 
uthevelse tilføyd).

Ordet kraft betegner smak, duft, interessant egenskap 
og godt renommé …

En verdenskjent kjemiker fortalte meg at salt ikke mister 
sin kraft med alderen. Kraften mistes ved utblanding 
og kontaminasjon. Prestedømskraft avtar heller ikke 
med alderen, men mistes også ved utblanding og 
kontaminasjon …

Smak og kvalitet forlater en mann når han forurenser 
sitt sinn med urene tanker, vanhelliger sin munn ved å 
tale noe mindre enn sannheten og misbruker sin styrke 
ved å begå ugudelige handlinger …

Jeg har følgende råd, spesielt til unge menn, for å 
bevare vår kraft: Er det ikke rent, ikke tenk det; er det 
ikke sant, ikke si det; er det ikke godt, ikke gjør det (se 
Marcus Aurelius: ‘The Meditations of Marcus Aurelius’, i 
The Harvard Classics, Charles W. Eliot, red., New York: 
P. F. Collier and Son, 1909, s. 211)” (i Conference Report, 
april 1980, 60–61; eller Ensign, mai 1980, 42–43).

3 Nephi 12:14–16. “La derfor deres lys skinne”
•	 Eldste	Robert D.	Hales	i	De	tolv	apostlers	quorum	
fortalte om en personlig erfaring for å understreke 
viktigheten av å være et lys for andre:

“Jeg vokste opp på Long 
Island i New York og forsto 
hvor nødvendig lys er for 
dem som ferdes i mørke 
ute på åpent hav. Hvor far-
lig et forfallent fyrtårn er! 

Hvor ødeleggende et fyrtårn er hvis dets lys svikter!

Vi som har Den hellige ånds gave, må være trofaste mot 
dens tilskyndelser, slik at vi kan være et lys for andre.

‘Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de 
kan se de gode gjerninger dere gjør og prise deres Far i 
himmelen’ [Matteus 5:15–16].

Vi vet aldri hvem som er avhengige av oss. Frelseren 
sa: ‘For slike skal dere fortsette å betjene, for dere vet 
ikke om de vil vende tilbake, omvende seg og komme 
til meg av hele sitt hjerte, og jeg skal helbrede dem. 
Og dere skal være et middel til å bringe dem frelse’ 
[3 Nephi 18:32]” (i Conference Report, april 2002, 82; 
eller Liahona, juli 2002, 77).

3 Nephi 12:17–20, 46–47. Moseloven ble oppfylt 
av Jesus Kristus
•	 Da	Frelseren	innledet	sitt	jordiske	virke,	hadde	
Moseloven dannet grunnlaget for israelittenes religiøse 
og sosiale liv i over tusen år. Nephittene hadde loven 
nedskrevet på messingplatene, og nephittenes profeter 
forkynte og overholdt loven. Da Frelseren besøkte 
nephittene, lærte han dem at loven var fullstendig 
oppfylt i ham. De skulle imidlertid ikke tro at Mose-
loven var “strøket” eller “opphevet” (3 Nephi 12:17–18). 
Hvordan kunne Frelseren “oppfylle”, men ikke “stryke” 
Moseloven? Moseloven hadde både moralske og rituelle 
aspekter.

De moralske aspektene omfattet bud som “Du skal ikke 
slå i hjel” og “Du skal ikke drive hor”. Jesus Kristus lærte 
nephittene at de skulle unngå ikke bare mord og hor, 
men også sinne og begjær – følelser som kan føre til 
mord og hor (se 3 Nephi 12:21–30). Dermed oppfylte 
Jesu Kristi evangelium loven i den forstand at det utvi-
det de moralske aspektene av Moseloven ved å være en 
høyere lov. Det innbefattet Moselovens moralbefalinger 
og satte dem i sammenheng med bredere evangelie-
prinsipper som krever en forandring i hjertet.

De rituelle aspektene av Moseloven omfattet bud om 
dyreoffer og brennoffer – det Abinadi kalte “ytre hand-
linger” og “ordinanser” (Mosiah 13:30). De nephittiske 
profeter forsto at disse delene av Moseloven hadde til 
hensikt å hjelpe folket å se frem til Jesu Kristi sonoffer 
(se 2 Nephi 25:24; Jakobs bok 4:5; Mosiah 16:14–15). 
Da Frelserens jordiske misjon var fullført, kunne derfor 
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ikke disse fremoverpekende ordinansene lenger peke 
mot en fremtidig begivenhet – begivenheten hadde 
allerede funnet sted, og ordinansene var i denne 
forstand oppfylt. Derfor lærte Frelseren nephittene at 
dyreoffer og brennoffer skulle “avskaffes”, og at hans 
tilhengere isteden skulle “ofre et sønderknust hjerte 
og en angrende ånd” (3 Nephi 9:19–20). Istedenfor 
ordinanser som pekte frem mot forsoningen, innstiftet 
Frelseren nadverden, en minneordinans for å se tilbake 
på Frelserens sonoffer (se 3 Nephi 18:1–11).

•	 Eldste	Bruce R.	McConkie	sa:	“Jesus	kom	for	å	gjengi	
den fylde av evangeliet som menneskene hadde hatt 
del i før Moses’ tid, før den lavere orden ble innstiftet. 
Han kom selvsagt ikke for å ødelegge det han selv 
hadde åpenbart til Moses, slik heller ikke en universi-
tetsprofessor ødelegger grunnregneartene ved å lære 
sine studenter integralregningens prinsipper. Jesus kom 
for å bygge på den grunnvoll Moses hadde lagt. Ved 
å gjengi evangeliets fylde oppfylte han behovet for å 
overholde betingelsene i det forberedende evangelium. 
Ingen behøvde lenger å vandre i lyset fra månen, for 
solen hadde steget opp i all sin prakt” (Doctrinal New 
Testament Commentary, 1:219–20; se også Stephen E. 
Robinson: “The Law after Christ” Ensign, sep. 1983, 
68–73).

3 Nephi 12:19. “Et sønderknust hjerte og en 
angrende ånd”
•	 Eldste	Richard G.	Scott	i	De	tolv	apostlers	quorum	
vitnet om verdien av å ha et sønderknust hjerte og en 
angrende ånd: “Jeg vitner om at ‘forløsningen kommer 
i og gjennom Den Hellige Messias … for alle dem 
som har et sønderknust hjerte og en angrende ånd, og 
for ingen andre kan lovens krav oppfylles’ [2 Nephi 
2:6–7; uthevelse tilføyd]. Dette absolutte krav om ‘et 
sønderknust hjerte og en angrende ånd’ slår fast at det 
er nødvendig å være underdanig, føyelig, ydmyk (dvs. 
lærevillig) og villig til å adlyde” (i Conference Report, 
april 1997, 77; eller Lys over Norge, juli 1997, 57).

3 Nephi 12:22. “Hver den som blir vred  
på sin bror”
•	 Det	nye	testamentes	versjon	av	Frelserens	læresetnin-
ger er: “Den som uten grunn harmes på sin bror, skal 

være skyldig for domstolen” (Matteus 5:22). Frelserens 
læresetninger om dette temaet i Mormons bok er de 
samme, bortsett fra at ordene “uten grunn” er fjernet. 
Dette viser at det er best å unngå sinne helt og holdent. 
Det er verdt å merke seg at det eldste kjente manuskrip-
tet til Matteus 5:22 ikke inneholder ordene “uten grunn” 
(se Daniel K. Judd and Allen W. Stoddard: “Adding and 
Taking Away ‘Without a Cause’ in Matthew 5:22”, i How 
the New Testament Came to Be, red. Kent P. Jackson 
and Frank F. Judd jr. [Sidney B. Sperry symposium, 
2006], 161).

3 Nephi 12:27–29. Unngå begjær
•	 Eldste	Richard G.	Scott	sammenlignet	både	resul-
tatene av og motivasjonen bak kjærlighet og begjær: 
“Kjærlighet, slik den defineres av Herren, hever, beskyt-
ter, respekterer og beriker gjensidig. Den motiverer til 
å ofre for hverandre. Satan fremmer en forfalskning av 
kjærligheten, nemlig begjær. Drivkraften er en hunger 
etter å tilfredsstille sin egen lyst. En som praktiserer et 
slikt bedrag, har liten tanke for den smerte og ødeleg-
gelse som påføres en annen. Selv om det ofte kamu-
fleres med smigrende ord, er motivet tilfredsstillelse av 
egne lyster” (i Conference Report, april 1991, 43–44; 
eller Lys over Norge, juli 1991, 34).

3 Nephi 12:30. “[Ta] deres kors opp”
•	 Eldste	Neal A.	Maxwell	(1926–2004)	i	De	tolv	apost-
lers quorum forklarte uttrykket “[ta] deres kors opp”:

“Det at vi daglig skal ta opp korset, betyr at vi daglig 
nekter å underkaste oss kjødets lyster.

Ved å ta etter Mesteren, som utholdt fristelser, men som 
ikke enset dem, kan også vi leve i en verden full av fris-
telser, som vi skal kunne bære (se 1 Korinterbrev 10:13). 
Naturligvis merket Jesus de enorme fristelsene som 
kom til ham, men han analyserte dem ikke om og om 
igjen. I stedet avviste han dem straks. Hvis vi gir næring 
til fristelser, vil de snart underholde oss! Å sende disse 
uønskede gjester bort fra sinnets terskel er en måte 
å ‘ikke gi akt’ på dem. Dessuten er disse aspirerende 
leieboere virkelig barbarer som, hvis de får komme inn, 
bare kan kastes ut etter å ha forårsaket store skader” (i 
Conference Report, april 1987, 88; eller Lys over Norge, 
juli 1987, 64).
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3 Nephi 12:31–32. “Den som gifter seg med en 
fraskilt kvinne, driver hor”
•	 Eldste	Bruce R.	McConkie	forklarte	hvem	Frelseren	
henvendte seg til her, og hvordan det gjelder oss i dag:

“Denne strenge lov for skilsmisse ble ikke gitt til farise-
erne, og heller ikke til verden som sådan, men kun til 
disiplene på et senere tidspunkt, slik Markus forklarer. 
Dessuten satte Jesus helt klare begrensninger på dens 
anvendelse. Alle menn kunne ikke etterleve en så høy 
norm. Den gjaldt bare dem den ble gitt til.

… Den kan ha vært gjeldende til forskjellige tider 
blant forskjellige folk, men Kirken er ikke bundet av 
den i dag. I vår tid tillates skilsmisser i Kirken av en 
rekke andre grunner enn seksuell umoral, og skilte 
personer tillates å gifte seg igjen og nyte alle evangeliets 
velsignelser” (Doctrinal New Testament Commentary, 
1:548–49).

•	 Det	kan	se	ut	som	at	én	av	hensiktene	med	Frelse-
rens ord ikke var å fordømme dem som gifter seg med 
skilte, men å lære folket at de ikke skulle la skilsmisse 
bli løsningen på hver minste irritasjon som oppstår i et 
ekteskap. President Gordon B. Hinckley (1910–2008) 
har sagt følgende om skilsmisse:

“Ekteskap er naturligvis ikke bare fryd og gammen. For 
mange år siden klippet jeg ut følgende fra en spalte 
skrevet av Jenkins Lloyd Jones:

‘Det later til å råde en overtro blant tusenvis av våre 
unge som holder hverandre i hånden og kysser på 
kino, nemlig at ekteskap er et idyllisk hus omgitt av 
evigblomstrende roser hvor den evigunge og kjekke 
mannen kommer hjem til en evigung og henrivende 
hustru. Når rosene visner og kjedsomhet og regninger 
dukker opp, blir skilsmissedomstolene overfylte …

Enhver som innbiller seg at lykksalighet er normen, vil 
kaste bort mye tid på å løpe rund og rope at han har 
blitt lurt’ (“Big Rock Candy Mountains”, Deseret News, 
12. juni 1973, s. A4) …

… En av de største tragedier, og kanskje den aller 
vanligste, er skilsmisse. Det har blitt en stor landeplage. 
I den siste utgaven av World Almanac står det at i de 
tolv månedene før mars 1990 giftet anslagsvis 2 423 000 
par seg i USA. I den samme perioden var det anslagsvis 
1 177 000 par som skilte seg. (Se The World Almanac 

and Book of Facts 1991 [New York: World Almanac, 
1990], s. 834.)

Dette innebærer at det i USA fant sted nesten én skils-
misse for hvert andre ekteskap …

Selviskhet er så ofte roten til problemene …

Altfor mange har blitt degget  
med og bortskjemt før de 
gifter seg, og har på en 
eller annen måte fått den 
oppfatning at alt må være 
fullkomment riktig til alle 
tider, at livet består av 
underholdning og moro, at 
lyster skal tilfredsstilles 
uten hensyn til prinsipper. 
Hvor tragisk er ikke en slik 
feilaktig og ufornuftig tankegang …

… Løsningen på de fleste ekteskapelige problemer er 
ikke skilsmisse. Den finnes i omvendelse. Den ligger 
ikke i adskillelse. Den ligger i enkel integritet som får 
et menneske til å rette seg opp og ta hånd om sine 
forpliktelser. Den finnes i den gylne regel …

Man må vise vilje til å overse små feil, til å tilgi og så 
glemme.

Man må kunne styre sin tunge. Sinne er forkastelig og 
fortærende og ødelegger hengivenhet og driver bort 
kjærlighet.

Det må finnes en selvdisiplin som forhindrer 
mishandling …

Av og til kan det være en berettiget grunn til skilsmisse. 
Jeg vil ikke si at det aldri er på sin plass. Men uten å 
nøle sier jeg at denne plagen blant oss som synes å 
tilta overalt, ikke er av Gud, men snarere kommer fra 
motstanderen av rettferdighet, fred og sannhet” (i Con-
ference Report, april 1991, 94–98; eller Lys over Norge, 
juli 1991, 68).

3 Nephi 12:48. “Måtte dere derfor være 
fullkomne”
•	 Det	er	ikke	mulig	å	bli	fullkommen	i	dette	liv.	
President James E. Faust forklarte imidlertid at vi må 
strekke oss etter fullkommenhet nå for å kunne oppnå 
det i livet heretter: “Fullkommenhet er et evig mål. Selv 
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om vi ikke kan bli fullkomne i dette liv, er det å streve 
etter det et bud som vi til sist gjennom forsoningen 
kan holde” (i Conference Report, april 1999, 22; eller 
Liahona, juli 1999, 19).

•	 President	Spencer	W.	Kimball	forklarte	også	behovet	
for å strekke oss etter fullkommenhet: “ ‘Vær da full-
komne, likesom deres himmelske Far er fullkommen.’ 
(Matteus 5:48.) Dette er et oppnåelig mål. Vi vil ikke bli 
opphøyet, vi vil ikke nå vårt mål med mindre vi er full-
komne, og det finnes ingen bedre tid enn nå til å ta fatt 
på veien til fullkommenhet. Jeg har liten tålmodighet 
med dem som sier: ‘Ingen er fullkommen,’ underforstått: 
‘Så hvorfor prøve?’ Så klart ingen er helt fullkommen, 
men det finnes noen som er høyt oppe i stigen” (Teach-
ings of Spencer W. Kimball,  165).

3 Nephi 13:1–8, 16–18. Gjør ikke gode gjerninger 
for å bli sett av andre
•	 Disse	versene	i	3 Nephi	handler	om	å	unngå	å	gi	
penger til de fattige åpenlyst eller be og faste åpenlyst 
for å bli sett av andre. Herren oppfordrer oss til å leve 
rettskaffent i stillhet. President Thomas S. Monson for-
klarte verdien av anonym tjeneste:

“Jeg gikk til resepsjonen i et 
stort sykehus for å få rom-
nummeret til en pasient jeg 
skulle besøke. Dette syke-
huset var, i likhet med nes-
ten alle andre i landet, i 
ferd med å gjennomføre en 
massiv utvidelse. Bak 
skranken hvor resepsjonis-
ten satt, var det en flott pla-

kett med takk til givere som hadde gjort utvidelsen 
mulig. Navnet på hver giver som hadde bidratt med 
$ 100 000, var vakkert inngravert på en egen messing-
plakett som hang ned fra hovedplaketten i et glitrende 
kjede.

Navnene på velgjørerne var velkjente. Forretningsle-
dere, industrimagnater, universitetsprofessorer – alle var 
med. Jeg følte takknemlighet for deres velvilje. Så fikk 
jeg øye på en messingplakett som var annerledes – den 
var navnløs. Bare ett eneste ord var inngravert: ‘Ano-
nym.’ Jeg smilte og lurte på hvem den ikke navngitte 

bidragsyteren kunne være. Han eller hun måtte sikkert 
føle en indre glede som ingen av de andre kjente til …

I fjor vinter [1981] fikk et moderne rutefly problemer 
etter avgang og styrtet i den iskalde Potomac-elven. 
Mange dristige og heltemodige handlinger ble utført 
den dagen, og piloten på et redningshelikopter ble 
vitne til den mest dramatiske av dem alle. Rednings-
linen ble senket ned til en overlevende som strevde 
med å holde hodet over vannet. Istedenfor å gripe fatt 
i livlinen til sikkerhet, festet mannen linen til en annen, 
som så ble løftet opp i sikkerhet. Linen ble senket ned 
igjen, og enda en overlevende ble reddet. Fem ble 
reddet opp av det iskalde vannet. Den anonyme helten 
var ikke blant dem. Den ukjente ‘gjorde varig inntrykk 
med sin ærefulle handling’. (Stephen Spender: ‘I think 
continually of those–’ i Masterpieces of Religious Verse, 
red. James Dalton Morrison [New York: Harper and 
Brothers Publishers], s. 291.)…

Måtte denne sannhet [tjeneste] være en rettesnor for oss. 
Måtte vi se opp samtidig som vi går fremover i tjeneste 
for vår Gud og våre medmennesker. Og måtte vi vende 
et øre til Galilea, så vi kanskje kan høre et ekko av 
Frelserens lære: ‘Ta dere i vare så dere ikke gir deres 
almisse for øynene på folk, for å bli sett av dem’ (Mat-
teus 6:1). ‘La ikke din venstre hånd vite hva den høyre 
gjør’ (Matteus 6:3). Og om våre gode gjerninger: ‘Se til 
at du ikke forteller det til noen’ (Matteus 8:4). Vårt hjerte 
vil da være lettere, vårt liv lykkeligere og vår sjel rikere.

Kjærlig tjeneste som ytes anonymt, forblir kanskje 
ukjent for mennesker – men både gaven og giveren 
er kjent for Gud” (i Conference Report, april 1983, 
73–74, 76; eller Ensign, mai 1983, 55–57).

3 Nephi 13:7. “Bruk ikke tomme gjentagelser”
•	 Våre	bønner	blir	tomme	gjentagelser	når	vi	fremsier	
dem av vane, uten å tenke noe særlig gjennom dem 
eller føle det vi sier.

“Profeten Mormon advarte og sa at om noen ‘ber og 
ikke gjør det av et oppriktig hjerte … gavner [det] ham 
ikke, for Gud tar ikke imot slike’ (Moroni 7:9). For å 
gjøre dine bønner meningsfylte må du be oppriktig og 
‘med all hjertets iver’ (Moroni 7:48) … Tenk nøye gjen-
nom din innstilling og de ordene du bruker” (Tro mot 
pakten: En oppslagsbok i evangeliet [2004], 8).
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•	 Eldste	Joseph B.	Wirthlin	advarte	mot	repetisjoner	
i bønn: “Våre bønner blir hule når vi sier de samme 
ordene på samme måte om og om igjen så ofte at 
ordene blir mer en oppramsing enn kommunikasjon. 
Frelseren beskrev dette som å ‘ramse opp mange ord’ 
(se Matteus 6:7)” (“Hvordan forbedre våre bønner”, 
Liahona, aug. 2004, 16; se også Alma 34:27–28).

3 Nephi 13:9–13
Hvilke prinsipper for effektiv bønn lærer 

Frelseren oss i disse versene?

3 Nephi 13:9–13. Herrens bønn
•	 Vi	kan	bruke	prinsippene	i	Herrens	bønn	som	ret-
tesnor for vår tjeneste i Guds rike. President Henry B. 
Eyring i Det første presidentskap sa:

“Bønnen begynner med ærbødighet for vår himmelske 
Fader. Deretter taler Herren om riket og dets komme. 
En tjener med et vitnesbyrd om at dette er den sanne 
Jesu Kristi Kirke, føler glede over dets fremgang og et 
ønske om å gi alt for å bygge det opp.

Frelseren selv var et 
eksempel på den stan-
dard som ble satt ved 
disse neste ordene i bøn-
nen: ‘Skje din vilje, som i 
himmelen, så og på jor-
den’ (Lukas 11:2). Dette 
var hans bønn i den 
ytterste pine mens han 

sonet for hele menneskeheten og hele verden (se Mat-
teus 26:42). En trofast tjener ber om at selv det som vir-
ker som den minste oppgave, må bli utført slik som 
Gud vil ha den gjort. Det er helt avgjørende å arbeide 
for og be om hans suksess mer enn vår egen.

Deretter satte Frelseren denne normen for personlig 
renhet for oss: ‘Og forlat oss våre synder, for også vi til-
gir hver den som står i skyld til oss. Og led oss ikke inn 
i fristelse, men fri oss fra det onde’ (Lukas 11:4). Den 
styrke vi skal gi dem vi våker over, kommer fra Frelse-
ren. Vi og de må tilgi for å få hans tilgivelse (se Matteus 
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6:14). Vi og de kan bare håpe på å holde oss rene ved 
hans beskyttelse og med den forandring i hjertet som 
hans forsoning muliggjør. Vi trenger denne forandring 
for hele tiden å ha Den hellige ånd som ledsager …

Du kan være trygg i Herrens tjeneste. Frelseren vil 
hjelpe deg å gjøre det han har kalt deg til å gjøre, enten 
det er for en tid som funksjonær i Kirken eller for 
alltid som mor eller far. Du kan be om hjelp nok til å 
utføre arbeidet og vite at den vil komme” (i Conference 
Report, april 2000, 83; eller Liahona, juli 2000, 79).

3 Nephi 13:19–24. “Samle dere ikke skatter på 
jorden”
•	 President	Ezra	Taft	Benson	talte	om	hvor	midlertidige	
jordiske skatter er:

“Vår hengivenhet går ofte i altfor stor grad til ubety-
delige, forgjengelige ting. Jordens materielle skatter er 
kun til for å gi oss kost og losji – så å si – mens vi går 
her i denne livets skole. Det er opp til oss å plassere 
gull, sølv, hus, aksjer, jordeiendommer, kveg og andre 
jordiske eiendeler der hvor de hører hjemme.

Dette er bare et midlertidig oppholdssted. Vi er her for 
å lære første stadium på veien mot opphøyelse – nemlig 
lydighet mot Herrens plan, hans evangelium” (i Confe-
rence Report, april 1971, 17; eller Ensign, juni 1971, 33).

•	 Eldste	Dallin H.	Oaks	i	De	tolv	apostlers	quorum	ga	
oss innsikt i de skatter vi kan samle oss: “Frelseren lærte 
oss at vi ikke skulle samle skatter på jorden, men skulle 
samle skatter i himmelen (se Matteus 6:19–21). I lys av 
hovedhensikten med den store plan for lykke, tror jeg 
at de største skattene både på jorden og i himmelen er 
våre barn og våre etterkommere” (i Conference Report, 
okt. 1993, 100; eller Ensign, nov. 1993, 75).

3 Nephi 13:34. “Vær … ikke bekymret for 
morgendagen”
•	 Mormons	bok	klargjør	betydningen	av	Matteus	
6:25–32 ved å vise at Jesus henvendte seg til de tolv 
nephittiske disipler i denne delen av prekenen (se 
3 Nephi 13:25–34). Da Jesus hadde gitt dem denne 
befalingen, vendte han seg igjen til forsamlingen og 
begynte å tale til dem (se 3 Nephi 14:1). Det er nyttig å 
merke seg at Jesus flere ganger vekslet frem og tilbake 
mellom disse tilhørerne i løpet av sin preken.
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3 Nephi 14:1–2. Dømme
•	 Eldste	Dallin H.	Oaks	klarla	betydningen	av	vers	1–2	
i 3 Nephi 14 ved å forklare forskjellen mellom å dømme 
rettferdig og å dømme urettferdig. Så fremla han føl-
gende rettferdige prinsipper:

“Det har forundret meg at noen skriftsteder befaler oss 
å ikke dømme, mens andre sier at vi skulle dømme, og 
til og med forteller oss hvordan. Men etter hvert som jeg 
har studert disse skriftstedene, har jeg blitt overbevist 
om at disse tilsynelatende motsetningene er konse-
kvente når vi ser dem i evig perspektiv. Nøkkelen er å 
forstå at det er to former for dommer, endelige dommer, 
som vi forbys å avsi, og foreløpige dommer, som vi blir 
bedt om å avsi, men basert på rettferdige prinsipper …

For det første må en rettferdig dom per definisjon være 
midlertidig …

For det annet vil en rettferdig dom være veiledet 
av Herrens ånd, ikke av sinne, hevn, sjalusi eller 
egennytte …

For det tredje, hvis en midlertidig dom skal være rettfer-
dig, må den være innenfor vårt ansvarsområde …

For det fjerde skulle vi, om mulig, unngå å dømme før 
vi har tilstrekkelig kunnskap om alle fakta” (“ ‘Judge 
Not’ and Judging”, Ensign, aug. 1999, 7, 9–10).

3 Nephi 14:7–8. Be, så skal du få
•	 President	James E.	Faust	bar	vitnesbyrd	om	den	gave	
og det privilegium vi alle har ved at vi kan få tilgang 
til vår himmelske Fader gjennom bønn: “Tilgang til vår 
Skaper gjennom Frelseren hører til blant livets store 
privilegier og velsignelser … Ingen jordisk autoritet 
kan utestenge oss fra direkte tilgang til vår Skaper. Det 
kan aldri oppstå en mekanisk eller elektronisk feil når 
vi ber. Det finnes ingen grense for hvor ofte eller hvor 
lenge vi kan be hver dag. Det finnes ingen kvote for 
hvor mange behov vi kan be angående i hver bønn. Vi 
behøver ikke gjøre avtaler med sekretærer for å komme 
til nådens trone. Han kan nås når som helst og hvor 
som helst” (i Conference Report, april 2002, 67; eller 
Liahona, juli 2002, 62).

3 Nephi 14:12. Den gylne regel
•	 Eldste	Russell M.	Nelson	siterte	den	gylne	regel	og	sa	
så følgende:

“[ Jesus] forkynte den gylne regel: ‘Alt dere vil at men-
neskene skal gjøre mot dere, gjør det også mot dem’ 
[Matteus 7:12]. Dette prinsippet finnes i nesten enhver 
større religion. Andre, som Konfucius og Aristoteles, har 
også forkynt det. Evangeliet begynte jo ikke med barnet 
som ble født i Betlehem. Det er evig. Det ble forkynt i 
begynnelsen til Adam og Eva. Deler av evangeliet har 
blitt bevart i mange kulturer. Selv hedensk mytologi 
har blitt beriket med fragmenter av sannhet fra tidligere 
evangelieutdelinger.

Hvor man enn finner den og hvordan den enn uttryk-
kes, omfatter den gylne regel moralkodeksen for Guds 
rike. Den forbyr inngrep i andres rettigheter. Den er like 
bindende for nasjoner, organisasjoner og enkeltindivi-
der. Sammen med medfølelse og overbærenhet erstatter 
den gjengjeldelsesreaksjonene ‘øye for øye, og tann 
for tann’ [Matteus 5:38]. Hvis vi skulle holdt fast på den 
gamle og uproduktive fremgangsmåten, ville vi vært 
blinde og tannløse” (i Conference Report, okt. 2002, 
41–42; eller Liahona, nov. 2002, 39).

3 Nephi 14:15–20
Hva lærer symbolikken i disse versene oss 

om dem som hevder å være profeter?

3 Nephi 14:15. “Vokt dere for falske profeter”
•	 Eldste	M. Russell	Ballard	i	De	tolv	apostlers	quorum	
advarte mot dem som forkynner eller publiserer falsk 
lære: “La oss være på vakt mot falske profeter og falske 
lærere, menn så vel som kvinner, som er selvoppnevnte 
forkynnere av Kirkens lære og som søker å utbre sitt 
falske evangelium og trekke tilhengere ved å støtte sym-
posier, bøker og blader hvis innhold utfordrer Kirkens 
fundamentale lære. Vokt dere for dem som i tale og 
skrift går imot Guds sanne profeter, og som aktivt pro-
selytterer overfor andre, ubekymret og uten hensyn til 
det evige velbefinnende til dem som de forfører … De 
‘fremstiller seg som et lys for verden så de kan få ver-
dens vinning og ros, men de søker ikke Sions velferd’ 
(2 Nephi 26:29)” (i Conference Report, okt. 1999, 78; 
eller Liahona, jan. 2000, 73).
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Punkter å grunne på
•	 Hvilken	rolle	spiller	det	om	vi	gjør	en	god	gjerning	

med glede, i motsetning til å gjøre den samme gjern-
ingen motvillig?

•	 Analyser	dine	motiver	for	å	finne	ut	om	du	søker	
“først Guds rike” (3 Nephi 13:33).

Forslag til oppgaver
•	 Omskriv	så	mange	av	saligprisningene	som	du	kan	

huske. Slå så opp i 3 Nephi 12:3–12 for å se hvor 
godt du klarte det.

•	 Hva	må	du	gjøre	for	i	større	grad	å	unngå	urettfer-
dige tanker og ønsker? Skriv ned en plan for hvordan 
du vil gjøre dette.
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3 Nephi 15–17

Kapittel 42

Innledning
På Moses’ tid var Israels barn hårdnakkede og hårdhjer-
tede. Som følge av dette mistet de det privilegium å få 
etterleve fylden av den høyere lov (se Mosiah 13:29–31). 
Isteden, sammen med deler av den høyere lov som de 
fremdeles ble tillatt å følge, fikk de Moseloven (den 
lavere lov) for å hjelpe dem å komme til Kristus (se L&p 
84:18–27). Etter sin oppstandelse lærte Jesus Kristus 
nephittene at Moseloven var oppfylt i ham (se 3 Nephi 
12:17–18). Han sa at “det gamle var avskaffet” (3 Nephi 
15:2–4) og at han er “loven og lyset” vi skulle følge 
(3 Nephi 15:9).

Mens du leser 3 Nephi 15–17, skulle du legge merke til 
forskjellen mellom de vantro jødene og de lærevillige 
nephittene. Sammenlign sannheter som Frelseren holdt 
tilbake fra Jerusalems innbyggere, med de bemerkelses-
verdige åpenbaringene som ble gitt på det amerikanske 
kontinent. Legg merke til at for å forstå hans læresetnin-
ger må vi ha tro, og vi må grunne og be. Du vil forstå 
den enorme verdien av å betale denne prisen når du 
leser om den ubeskrivelige glede disse mer trofaste 
disipler opplevde, og de mirakuløse opplevelser deres 
troende barn fikk.

Kommentarer
3 Nephi 15:1–10. Jesus Kristus både ga og 
oppfylte Moseloven
•	 Tidligere	profeter	i	Mormons	bok	forkynte	at	
Moseloven til slutt ville bli oppfylt. Nephi, Jakob og 
Abinadi forberedte alle sitt folk på til slutt å akseptere 
at Moseloven ikke skulle gjelde lenger. Eldste Jeffrey R. 
Holland i De tolv apostlers quorum pekte på grunnene 
til at nephittene var i stand til å oppgi den gamle loven 
og ta imot den nye:

“Den nephittiske forsamling hadde helt klart lettere 
for å forstå dette enn den jødiske verden, dels fordi de 
nephittiske profetene hadde vært så nøye med å for-
klare at dette bare var en overgangslov. Abinadi hadde 
sagt: ‘Det [er] fremdeles … nødvendig at dere holder 
Moseloven, men jeg sier dere at den tid skal komme da 
det ikke lenger skal være nødvendig å holde Moseloven.’ 
[Mosiah 13:27.] I den samme ånd understreket Nephi: 

‘[Vi taler] om loven, så våre barn kan kjenne til at loven 
er død, og for at de, ved å kjenne til at loven er død, 
kan se fremover til det liv som er i Kristus, og vite i 
hvilken hensikt loven ble gitt. Og etter at loven er oppfylt 
ved Kristus, må de ikke forherde sine hjerter mot ham 
etter at loven burde være avskaffet.’ [2 Nephi 25:27; 
uthevelse tilføyd.]

Den slags undervisning – en advarsel mot å forherde 
sitt hjerte mot Kristus i uvitende forsvar av Moseloven 
– kunne ha hjulpet (og frelst) så mange som levde i 
den gamle verden den gangen, og som lever over hele 
verden i dag” (Christ and the New Covenant [1997], 
156–57).

3 Nephi 15:2–8. Moseloven og den høyere lov
•	 Jesus	sa	“at	det	gamle	var	avskaffet	og	at	alt	var	blitt	
nytt” (3 Nephi 15:3). Eldste Jeffrey R. Holland forklarte: 
“Det er avgjørende å forstå at Moseloven ble lagt over, 
og derfor innbefattet, mange grunnleggende deler av 
Jesu Kristi evangelium, som hadde eksistert før den. 
Den var aldri ment som noe adskilt fra, og absolutt ikke 
i motsetning til, Jesu Kristi evangelium … Dens hensikt 
var aldri å være annerledes enn den høyere lov. Begge 
skulle lede folk til Kristus” (Christ and the New Cove-
nant, 147). Derfor kunne Jesus si: “For se, pakten som 
jeg har inngått med mitt folk, er ikke helt oppfylt, men 
loven som ble gitt til Moses, den er bragt til opphør i 
meg” (3 Nephi 15:8).

Du finner mer informasjon om nephittene og Mose-
loven i kommentarene til Mosiah 13:27–35 (side 147).

3 Nephi 15:5–8. Pakten er ikke helt oppfylt
•	 For	en	redegjørelse	om	hva	Jesus	mente	da	han	sa:	
“Jeg setter ikke profetene til side” (3 Nephi 15:6), se 
kommentarene til 3 Nephi 12:17–20, 46–47 (side 297).

Hva mente Jesus da han sa: “Pakten som jeg har 
inngått med mitt folk, er ikke helt oppfylt”? (3 Nephi 
15:8). Jehova sluttet pakt med Abraham i fordums tid. 
Abraham ble lovet en (1) uendelig etterslekt, (2) et land 
som til slutt skulle bli det celestiale rike, og (3) Guds 
prestedømskraft. Disse løftene ble også gitt til Abrahams 
etterkommere (se L&p 132:30–31), og vil bli oppfylt i 
fremtiden.

304



3 Nephi 15:9
Hva er nødvendig for å motta evig liv?

3 Nephi 15:11–13. “Dette er deres arveland”
•	 Hver	av	Israels	tolv	stammer	ble	tildelt	et	arveland	
i Kana’ans land. I tillegg til det de mottok i det hellige 
land, ble Josefs etterkommere også lovet Amerika som 
en del av sin arv. Frelseren fortalte de tolv nephittiske 
disiplene at de og deres folk var “en levning av Josefs 
hus” (3 Nephi 15:12), og “dette er deres arveland” 
(vers 13).

•	 Eldste	Orson F.	Whitney	(1855–1931)	i	De	tolv	apost-
lers quorum beskrev arvelandet slik: “Et annet navn 
på Amerika, gitt i Mormons bok, er Josefs land, som 
patriarken Jakob nevnte da han velsignet sine tolv søn-
ner (1 Mos 49:22–26), og som profeten Moses nevnte 
i sin avskjedsvelsignelse over Israels tolv stammer 
(5 Mos 33:13–15). Jakobs hentydning til Josef som et 
ungt frukttre ved kilden, hvis grener skyter over muren, 
ble oppfylt da Lehi og hans følgesvenner reiste fra Asia 
til Amerika over Stillehavet. Det er knapt nødvendig å 
tilføye at et av hovedkjennetegnene på dette vestlige 
kontinent er de mektige fjellkjedene Andesfjellene 
og Rocky Mountains, som den hebraiske patriark så 
treffende beskrev som ‘de evige høyder’, naturens lager 
av ‘det ypperste av jorden’ – gull, sølv og andre mine-
raler – og av ‘himmelens ypperste gaver’ – de hellige 
opptegnelser som allerede er oppdaget, og andre som 
ennå ikke har kommet frem” (“The Book of Mormon: 
Historical and Prophetic Phases”, Improvement Era, sep. 
1927, 944–45).

3 Nephi 15:17. “Én hyrde”
•	 Jesus	Kristus	kalles	ofte	den	gode	hyrde	(se	L&p	
50:44; Johannes 10:7–18; Alma 5:38–60; Helaman 7:18). 
Metaforen om hyrden og hans forhold til sine får anty-
der personlig beskyttelse og omsorg. En kommentator 
i nyere tid skrev om den personlige beskyttelse som 
inngår i hyrdens arbeid:

“Hyrden er alltid sammen med sine får, dag og natt … 
Dette var nødvendig fordi terrenget ga liten beskyttelse, 
og det var mange farer i form av ville dyr og røvere. 
Noe av det mest velkjente og vakreste man ser i Østen, 
er hyrden som leder sine får til beitet … Han er avhen-
gig av at fårene følger ham, og de forventer på sin side 
at han aldri vil forlate dem …

… Ettersom han alltid er sammen med dem og er sterkt 
engasjert i dem, blir hyrden etter hvert svært godt kjent 
med sine får … En misjonær som møtte en hyrde i et 
av de mest avsidesliggende områdene av Libanon, stilte 
ham en rekke spørsmål om fårene hans, blant annet om 
han tellet dem hver kveld. Da han svarte at han ikke 
gjorde det, spurte misjonæren hvordan han visste om 
alle var der eller ikke. Han svarte: ‘Mester, om du satte 
bind for øynene mine og bragte meg en hvilken som 
helst sau og bare lot meg kjenne på ansiktet dens, ville 
jeg øyeblikkelig ha visst om den var min eller ikke’” 
(George M. Mackie, Bible Manners and Customs [n.d.], 
33, 35).
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•	 Eldste	Neal A.	Maxwell	(1926-2004)	i	De	tolv	
apostlers quorum sa følgende om denne personlige 
omsorgen:

“Jesus er høyst personlig i sin ledsagelse og 
undervisning! …

… Jesus kjenner og bryr seg om hver enkelt. Han våker 
omhyggelig over det som kan virke som de minste ting” 
(That Ye May Believe [1992], 204–5).

3 Nephi 15:18
Hvilket forhold er det mellom tro og 

 forståelse? Hvordan er dette  relevant 
for ditt studium av evangeliet?

3 Nephi 16:1–3. Andre får
•	 Vers	1–3	i	3 Nephi	16	gjør	det	klart	at	det	er	“andre	
får” i tillegg til nephittene og at Frelseren skulle besøke 
dem. Vi blir fortalt i 3 Nephi 17:4 at disse andre får er 
“Israels tapte stammer”. Den gode hyrde våker over alle 
sine hjorder og pleier dem etter behov.

3 Nephi 16:3–13. Israels innsamling
•	 Du	finner	mer	informasjon	om	Israels	innsamling	i	
“Israels innsamling” i tillegget (side 405).

3 Nephi 16:4–7. Mormons bok vil gi oss 
kunnskap om Kristus
•	 President	Boyd K.	Packer,	president	for	De	tolv	
apostlers quorum, forklarte at en viktig hensikt med 
Mormons bok er å hjelpe oss å få kunnskap om Jesus 
som Kristus:

“Selve hensikten med Mormons bok er dens testamente 
om Jesus Kristus. Av mer enn 6000 vers i Mormons bok 
refererer langt over halvparten direkte til Ham.

Så ‘vi taler om Kristus, vi gleder oss i Kristus, vi forkyn-
ner om Kristus, vi profeterer om Kristus, og vi skriver i 
overensstemmelse med våre profetier så våre barn kan 
vite hvilken kilde de kan se hen til for å få forlatelse for 
sine synder’ (2 Nephi 25:26)” (i Conference Report, april 
2005, 8; eller Liahona mai 2005, 8).

3 Nephi 16:4–13. Hvem er hedningefolkene?
•	 I	de	fleste	tilfeller	hvor	ordet	hedningefolk brukes i 
Mormons bok, er det henvisninger til alle som ikke er 
jøder. En jøde var enhver som var etterkommer av Juda, 
og enhver som kom fra Jerusalems land – i likhet med 
Lehis barn. President Joseph Fielding Smith (1876–1972) 
forklarte at etter denne definisjonen var mange hednin-
gefolk av Israels blod: “I denne evangelieutdelingen i 
tidenes fylde kom evangeliet først til hedningefolkene, 
og så vil det komme til jødene. [Se L&p 19:27.] Mes-
teparten av de hedningefolk som tar imot evangeliet, 
er imidlertid hedningefolk som har Israels blod i sine 
årer” (Answers to Gospel Questions, red. Joseph Fielding 
Smith jr., 5 bind. [1957–66], 4:39).

Eldste Bruce R. McConkie (1915–85) i De tolv apostlers 
quorum beskrev også dette: “Vi har hittil identifisert 
jødene som både innbyggerne i kongeriket Juda og 
som deres direkte etterkommere, alt dette uten hensyn 
til stammetilhørighet. Og vi har sagt, slik vi bruker 
betegnelsene, at alle andre er hedningefolk, også de 
tapte og adspredte levninger av Israels hus, som faktisk 
har det dyrebare blod av ham hvis navn var Israel, i sine 
årer. Således var Joseph Smith, av Efraims stamme, den 
fremste av Israels stammer, den hedning som skulle 
frembringe Mormons bok, og medlemmene av Jesu 
Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, som har evangeliet 
og er av Israels blod, er de hedningefolk som bringer 
frelse til lamanittene og til jødene” (The Millennial 
Messiah [1982], 233).

3 Nephi 17:1–3. “Overvei de ting jeg har sagt”
•	 Noen	av	dem	som	studerer	evangeliet,	føler	kanskje	
at det er tilstrekkelig å lese Skriftene eller lytte til profe-
tenes ord. Frelseren ba imidlertid nephittene å ikke bare 
lytte til hans ord, men også: “Gå derfor hjem og overvei 
de ting jeg har sagt” (3 Nephi 17:3). Dette, sa han, ville 
hjelpe dem å forstå og forberede sitt “sinn til i morgen”, 
da han ville komme tilbake (vers 3). Dette harmonerer 
med andre skriftsteder som befaler oss å overveie det vi 
leser, ser og hører. Moroni nevnte overveielse som en 
av forutsetningene for å få et vitnesbyrd om Mormons 
bok (se Moroni 10:3). Nephi sa til sine lesere: “Min sjel 
fryder seg over de ting som er av Herren, og mitt hjerte 
fordyper seg stadig i de ting som jeg har sett og hørt” 
(2 Nephi 4:16).
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•	 President	Marion G.	Romney	(1897–1988)	i	Det	første	
presidentskap forklarte styrken ved overveielse:

“Mens jeg har lest i Skriftene, har ordet overveielse, som 
brukes så ofte i Mormons bok, virket som en utfordring 
for meg. Ifølge ordboken betyr overveie ‘å reflektere 
over, tenke dypere gjennom, grunne, meditere’ …

Overveielse er etter mitt skjønn en form for bønn. Det 
har i det minste ved mang en anledning vært en tilnær-
ming til Herrens ånd. Nephi forteller oss om én slik 
anledning:

‘For det skjedde,’ skrev han, ‘etter at jeg hadde ønsket å 
få se det min far hadde sett, og da jeg trodde at Herren 
var i stand til å åpenbare det for meg, ble jeg, mens jeg 
satt og overveide dette i mitt hjerte, ført bort i Herrens 
Ånd, ja, opp på et meget høyt fjell …’ (1 Ne 11:1. Uthe-
velse tilføyd.)

Så følger Nephis beretning om det strålende syn han 
ble vist av Herrens ånd fordi han trodde på det hans far, 
profeten, hadde sagt, og hadde et så inderlig ønske om 
å få vite mer at han overveide det og ba angående det” 
(i Conference Report, april 1973, 117–18; eller Ensign, 
juli 1973, 90).

•	 Ved	å	overveie	det	som	hører	Gud	til,	unngår	vi	å	
bli selvtilfredse i vårt forhold til ham. Eldste Neal A. 
Maxwell forklarte farene ved å ikke gi evangeliet en 
regelmessig plass i vårt liv: “De som tilba ved Rame-
umptom, ritualiserte sin religion i den grad at de aldri 
snakket om sin Gud ‘mer før de igjen kom sammen ved 
den hellige forhøyning’ en uke senere. (Alma 31:23.) 
Legg merke til forskjellen mellom dette og Jesu instruk-
sjoner til sine tilhengere på dette kontinent: [3 Nephi 
17:3.] Se hvordan Mesteren fokuserer på familien – på 
å overveie, be og forberede seg sammen! Det burde 
ikke overraske oss, dersom vi lar vår religion bli rutine 
og ikke gir riket vår høyeste prioritet, at våre ønsker og 
tanker rettes mot andre ting” (Wherefore, Ye Must Press 
Forward [1977], 30–31).

3 Nephi 17:2–3
Hva sendte Frelseren nephittene hjem for å 

gjøre? Hva kan vi oppnå ved å be og grunne?

3 Nephi 17:4. Det adspredte Israel er ikke tapt 
for Faderen
•	 Selv	om	menneskene	ikke	har	kunnskap	om	Israels	
adspredte stammer, er de ikke tapte for Gud. Han vet 
hvor de er, “for han vet hvor han har ført dem” (3 Nephi 
17:4). Hans kunnskap om dem og Frelserens besøk til 
Israels tapte stammer, kan tyde på at vi én dag vil få 
tilgang til andre beretninger om Jesu besøk til sine får.

Eldste Neal A. Maxwell sa: “Tapte bøker er blant de 
skatter som ennå skal komme frem. Over 20 av disse 
nevnes i vår nåværende hellige skrift. Den kanskje 
mest oppsiktsvekkende og omfangsrike av dem vil bli 
opptegnelsen om Israels tapte stammer (se 2 Nephi 
29:13). Vi ville ikke engang ha kjent til dette fremtidige 
tredje vitne om Kristus hvis det ikke hadde vært for den 
dyrebare Mormons bok, det annet vitne om Kristus! 
Dette tredje sett med hellige opptegnelser vil således 
fullende en triade av sannheter. Da vil det skje slik den 
fullkomne hyrde har sagt: ‘Mitt ord skal også samles 
til ett’ (vers 14). Det vil være ‘én hjord og én hyrde’ 
(1 Nephi 22:25) i en sammenføyning av alle kristne 
evangelieutdelinger i menneskehetens historie (se L&p 
128:18)” (i Conference Report, okt. 1986, 70; eller Lys 
over Norge, jan. 1987, 47).

3 Nephi 17:5–10. Jesus helbredet og velsignet 
folket
•	 I	3 Nephi	17:5–10	ser	vi	tydelig	den	store	barmhjertig-
het Jesus følte for folket, hans brødre og søstre. Han ba 
om at de syke måtte bli bragt til ham, og han helbredet 
dem alle. Eldste Jeffrey R. Holland fokuserte på kraften 
i dette åndelige øyeblikk: “Kristus ba om at de syke og 
de blinde, de halte og de vanføre, de spedalske og de 
svake, de som var ‘plaget på en eller annen måte’, måtte 
bli bragt til ham slik at han kunne helbrede dem … 
Da han ved guddommelig innsikt fornemmet at disse 
menneskene ønsket å se de mirakler han hadde utført 
for deres brødre og søstre i Jerusalem, og da han straks 
skjønte at deres tro var tilstrekkelig til at de kunne bli 
helbredet, tok Jesus seg av ethvert behov i folkemeng-
den, ‘og han helbredet dem alle etter hvert som de ble 
ført frem for ham’. Som følge av denne utgytelse av 
medlidenhet og barmhjertighet, kom hele forsamlingen, 
både de som ble helbredet og de som var friske, og ‘falt 
ned for hans føtter og tilba ham. Og alle som kunne 
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komme til … kysset hans føtter så de badet hans føtter 
med sine tårer’. [3 Nephi 17:5–7, 9–10.]” (Christ and the 
New Covenant, 268–69).

3 Nephi 17:11–24. “Se, deres små”
•	 Da	hun	var	Primærs	generalpresident,	talte	søster	
Michaelene P. Grassli om barns evne til åndelige 
opplevelser:

“For meg er det betydningsfullt … at Frelseren undervi-
ste om de helligste ting bare til barna, og deretter løste 
deres tunger så de kunne tale store og vidunderlige ting 
til folket. (Se 3 Ne 26:14.)

Kan man så undres over at  
nephittene etter Frelserens 
besøk levde i fred og rett-
ferdighet i to hundre år? På 
grunn av den mirakuløse 
undervisningen, velsignel-
sene og den oppmerksom-
het som ble vist dem og 
deres barn, ble rettferdig-
heten opprettholdt av deres 
barns barn i mange 
generasjoner.

La oss ikke undervurdere den kapasitet og potensielle 
kraft vår tids barn har til å sikre varig rettferdighet. 
Ingen annen gruppe i Kirken er så mottagelig for sann-
heten” (“Se deres små” Lys over Norge, jan. 1993, 90).

•	 Kirkens	medlemmer	i	Chile	hadde	en	lignende	opp-
levelse da president Spencer W. Kimball (1895–1985) 
besøkte dem: “Et av de største uttrykk for kjærlighet til 
barn som jeg har sett, fant sted da jeg var stavspresident 
i Chile. President Spencer W. Kimball besøkte Chile i 
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anledning en områdekonferanse. Medlemmer av Kirken 
fra fire land møttes i et stadion med plass til 15 000 
mennesker. Vi spurte president Kimball hva han ønsket 
å gjøre etter konferansen. Med tårer i øynene sa han: 
‘Jeg ønsker å hilse på barna.’ En av prestedømslederne 
kunngjorde over mikrofonen at president Kimball 
ønsket å håndhilse på eller velsigne alle barna som 
befant seg i stadionet. Folkemengden ble forbløffet – 
det ble helt stille. President Kimball hilste på to tusen 
barn, ett etter ett. Han gråt da han håndhilste på dem, 
kysset dem eller la sine hender på deres hoder og vel-
signet dem. Barna var svært ærbødige og så på ham og 
gråt også. Han sa at han aldri i sitt liv hadde følt en slik 
ånd. Det var et fantastisk øyeblikk for alle Kirkens med-
lemmer som var tilstede” ( Janet Peterson og Eduardo 
Ayala: “Friend to Friend”, Friend, mars 1996, 6–7).

Punkter å grunne på
•	 Hva	tror	du	Frelserens	uttalelse	“Se,	jeg	er	loven	og	

lyset” betyr? (3 Nephi 15:9).

•	 Hvorfor	tror	du	Jesus	Kristus	ba	folket	om	å	overveie	
det han hadde lært dem, og om å be sin himmelske 
Fader om forståelse? Hvorfor var denne prosessen 
viktig for å forberede dem for hans neste besøk?

•	 Hvilken	vekt	har	du	lagt	på	å	forstå	paktene	i	Mor-
mons bok?

Forslag til oppgaver
•	 Forklar	for	en	venn	eller	et	familiemedlem	hva	som	

menes med de “andre får” som nevnes i Johannes 
10:16.    

•	 Snakk	med	en	venn	om	hvordan	det	kan	ha	vært	å	
være blant dem som så de forunderlige mirakler og 
hendelser som er beskrevet i 3 Nephi 15–17.
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3 Nephi 18 –19

Kapittel 43

Innledning
Da han besøkte nephittene, innstiftet Frelseren nad-
verden og understreket at hensikten med nadverden 
er å minnes ham. Han lovet: “Hvis dere alltid husker 
meg, skal min Ånd være hos dere” (3 Nephi 18:11). 
Det samme løfte er med i nadverdsbønnen. Mens du 
studerer 3 Nephi 18–19, skulle du grunne på hva Jesus 
forkynte om nadverden og om bønn, og hvordan disse 
læresetningene kan hjelpe deg å bli en mer hengiven 
Kristi disippel slik at du kan få Den hellige ånds 
veiledning i enda større grad.

Kommentarer
3 Nephi 18:1–14. “Gjør dette til minne”
•	 Frelseren forklarte at hovedhensikten med å ta nad-
verden er å minnes ham. Vi har anledning til å konsen-
trere oss om Guds Sønn 
under nadverdens ordi-
nans. Vi skulle ikke la våre 
tanker vandre eller bli dis-
trahert. Eldste Jeffrey R. 
Holland i De tolv apostlers 
quorum beskrev flere pas-
sende måter å minnes Her-
ren på mens vi fornyer våre 
pakter gjennom nadverden:

“Vi kan tenke på Frelserens 
førjordiske liv og alt vi vet han gjorde …

Vi kan minnes den enkle storhet i at han ble født til 
jorden av en ung kvinne …

Vi kan minnes Kristi mirakler og hans læresetninger, 
hans helbredelser og hjelp …

… Vi kan minnes at Frelseren fant spesiell glede og 
lykke i barn og sa at vi alle skulle være mer som 
dem …

Vi kan minnes at Kristus kalte sine disipler venner …

Vi kan – og bør – minnes de fantastiske velsignelser vi 
har mottatt, og at ‘alt som er godt, kommer fra Kristus’ 
(Moroni 7:24) …

Enkelte dager vil vi ha grunn til å minnes den uvennlige 
behandlingen han ble utsatt for, at han ble forkastet og 
måtte tåle stor urettferdighet …

… Vi kan minnes at Jesus måtte stige ned under alle 
ting før han kunne fare opp til det høye, og at han led 
smerter, motgang og fristelser av alle slag så han kunne 
bli full av barmhjertighet og vite hvordan han kunne 
hjelpe sitt folk i deres skrøpeligheter” (i Conference 
Report, okt. 1995, 90–91; eller Lys over Norge, jan. 1996, 
68–69).

3 Nephi 18:6–7. Nadverden og englers betjening
•	 Eldste	Dallin H.	Oaks	i	De	tolv	apostlers	quorum	
forklarte at englers betjening også er en del av de løfter 
vi gis i nadverdsbønnene:

“Disse ordinanser i Det aronske prestedømme er også 
vesentlige for englers betjening …

… Englers budskap kan formidles ved en røst eller bare 
ved tanker eller følelser som meddeles sinnet …

… De fleste meddelelser fra engler føles eller høres mer 
enn de sees …

I hovedssak er velsignelsene åndelig ledsager og 
åndelig kommunikasjon bare tilgjengelige for dem 
som er rene … Gjennom Det aronske prestedømmes 
ordinanser dåp og nadverd blir vi renset for våre synder 
og lovet at hvis vi holder våre pakter, vil vi alltid ha 
hans Ånd hos oss. Jeg tror at dette løftet ikke bare viser 
til Den hellige ånd, men også til englers betjening, for 
‘engler taler ved Den Hellige Ånds kraft, derfor taler de 
Kristi ord’ (2 Nephi 32:3). Slik er det at de som bærer 
Det aronske prestedømme, åpner døren for alle med-
lemmer av Kirken som verdig tar del i nadverden, til å 
nyte godt av å bli ledsaget av Herrens ånd og englers 
betjening” (i Conference Report, okt. 1998, 50–51; eller 
Liahona, jan. 1999, 43).

3 Nephi 18:16, 24. “Jeg har vist dere et eksempel”
•	 Eldste	Neal A.	Maxwell	(1926–2004)	i	De	tolv	apost-
lers quorum oppfordret oss til at vi, uansett hvilken 
rolle vi har, skulle prøve å tilegne oss så mye av Frelse-
rens karakter som mulig:

“Vi har alle forskjellige roller i familien, Kirken, sam-
funnet, arbeidet, skolen osv. Selv om vi har forskjellige 
behov, har vi et felles behov for å fokusere på alle Kristi 
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egenskaper, spesielt de som vi selv har størst behov for 
å utvikle …

Vi kan naturligvis anstrenge oss mindre enn vi evner 
og bare tilegne oss noen få teknikker som Frelseren 
illustrerte. Men med mindre vi følger ham så fullstendig 
som vi kan, vil vi ha gitt avkall på det store forbilde. Vi 
skulle dessuten følge ham i både stil og substans. Guds 
kjærlighet garanterer for eksempel at han lytter. Kan vi 
forestille oss en Gud som ikke lytter? Eller som mangler 
kraft? Eller som ikke er villig til å forsvare et prinsipp? 
Etter hvert som vi blir mer lik ham, vil det vise seg i 
både egenskaper og handlinger” (A Wonderful Flood of 
Light [1990], 110).

3 Nephi 18:18. “Dere må alltid våke og be”
•	 President	Henry B.	Eyring	i	Det	første	presidentskap	
reflekterte over viktigheten av å “alltid minnes ham” 
(L&p 20:77, 79) og “alltid be” (3 Nephi 18:18):

“Hva mener Mesteren når han minner oss om å ‘be 
alltid’?

Jeg er ikke vis nok til å kjenne alle hans hensikter med 
å gi oss en pakt om alltid å minnes ham og å minne 
oss om å be alltid så vi ikke skal bli overvunnet. Men 
jeg kjenner én. Det er fordi han vet fullt og helt hvilke 
mektige krefter som påvirker oss, og også hva det vil si 
å være menneske …

… Han vet hvordan det er å føle livets gjøremål presse 
på … Og han vet at vår menneskelige evne til å takle 
det, ikke er konstant …

… Etter hvert som kreftene rundt oss blir mer intense, 
vil ikke den åndelige styrke som en gang var tilstrekke-
lig, være nok. Og uansett hvilken vekst i åndelig styrke 
vi en gang trodde var mulig, vil større vekst gjøres 
oppnåelig for oss. Både behovet for åndelig styrke og 
anledningen til å oppnå den vil øke i et tempo som det 
vil være risikabelt for oss å undervurdere …

Begynn med å minnes ham. Du vil minnes hva du vet 
og hva du elsker …

Herren hører dine inderlige bønner. Dine innerste 
følelser, din kjærlighet til vår himmelske Fader og hans 
elskede Sønn, kan være så uforanderlige at dine bønner 
alltid vil stige opp” (“Always” [Kirkens skoleverks 

temakveld for Unge voksne, 3. jan. 1999], 2–3, 5; se 
også “Always”, Ensign, okt. 1999, 8–10, 12).

3 Nephi 18:18. “Sikte dere som hvete”
•	 Da	Jesus	advarte	nephittene:	“Satan	ønsker	å	ha	dere	
så han kan sikte dere som hvete” (3 Nephi 18:18), ga 
han det samme budskap som han ga til Peter (se Lukas 
22:31).

Eldste Bruce R. McConkie 
(1915–85) i De tolv apost-
lers quorum forklarte Jesu 
ord: “Dette er et idiomatisk 
uttrykk som var tydeligere 
for folket den gangen enn 
det er i dag. Jesus sier i 
bunn og grunn: ‘Peter, 
Satan ønsker å ha deg med 
i sin innhøsting. Han 
ønsker å innhøste din sjel 
og ta deg med til sitt korn-
kammer, til sin låve, hvor 

han vil ha deg som sin disippel.’ Det er det samme bil-
det vi bruker når vi sier at marken allerede er hvit til 
høsten. Og vi går ut og forkynner evangeliet og høster 
menneskenes sjeler. Satan ville ha Peter; han ønsket å 
sikte ham som hvete, eller høste hans sjel” (Sermons 
and Writings of Bruce R. McConkie, red. Mark L. 
McConkie [1998], 127).

3 Nephi 18:18–21
Hvilke instruksjoner ga Jesus her 

som kan styrke våre bønner?

3 Nephi 18:21. “Be i deres familier”
•	 President	Gordon B.	Hinckley	(1910–2008)	forklarte	
viktigheten av familiebønn: “Jeg er overbevist om at det 
ikke finnes noen fullgod erstatning for den praksis å 
knele ned sammen morgen og kveld – far, mor og barn. 
Dette vil skape bedre og vakrere hjem i langt større 
grad enn tykke tepper, vakre draperier og effektfullt 
avstemte farger” (i Conference Report, april 1963, 127).
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3 Nephi 18:26–32. En hellig ordinans
•	 Legg	merke	til	at	i	3 Nephi	18:26	sluttet	Frelseren	å	
tale til folkemengden og henvendte seg til de ledere 
“han hadde utvalgt”. Hans budskap i vers 28–29 ble gitt 
til prestedømsledere som en advarsel mot å la uverdige 
ta del i nadverden. Vi lærer av disse versene at Kirkens 
medlemmer skulle overlate ansvaret for å avgjøre 
verdighet til å delta i nadverden, til dem Herren har kalt 
til å gjøre slike vurderinger, som for eksempel biskopen 
eller stavspresidenten.

•	 Mens	han	var	medlem	av	De	sytti,	forklarte	eldste	
John H. Groberg hva det vil si å delta verdig i 
nadverden:

“Hvis vi ønsker å forbedre oss (dvs. å omvende oss) og 
ikke er underlagt restriksjoner fra prestedømmet, da er 
vi, etter min mening, verdige. Men hvis vi ikke har noe 
ønske om å forbedre oss, hvis vi ikke har til hensikt å 
følge Åndens veiledning, må vi spørre: Er vi verdige til å 
ta del i nadverden, eller spotter vi selve hensikten med 
nadverden, som er at den skal virke som en katalysator 
for personlig omvendelse og forbedring? Hvis vi minnes 
Frelseren og alt han har gjort og vil gjøre for oss, vil vi 
forbedre våre handlinger og således komme nærmere 
ham, hvilket holder oss på veien til evig liv.

Hvis vi derimot nekter å omvende oss og forbedre oss, 
hvis vi ikke minnes ham og holder hans bud, da har vi 
stoppet vår vekst, og det er til fordømmelse for vår sjel.

Nadverden er en ytterst personlig erfaring, og det er vi 
som vet om vi er verdige eller ikke …
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Når vi verdig tar del i nadverden, vil vi føle hvor vi 
trenger å forbedre oss og få hjelp og besluttsomhet til å 
gjøre det. Uansett hvilke problemer vi har, gir nadver-
den alltid håp.

De fleste av disse problemene må vi selv ordne opp i. 
Hvis vi for eksempel ikke betaler tiende, bestemmer vi 
oss ganske enkelt for å begynne å gjøre det. Men når 
det gjelder enkelte problemer, må vi gå til biskopen – 
Ånden vil fortelle oss hvilke” (i Conference Report, april 
1989, 50; eller Lys over Norge, juli 1989, 33).

3 Nephi 18:36–37. Jesus ga sine disipler 
“myndighet til å meddele Den hellige ånd”
•	 Folkemengden	visste	ikke	hva	Frelseren	gjorde	eller	
sa da han rørte ved sine disipler og talte til dem. Mor-
mon informerte oss imidlertid om at disiplene sa “at han 
ga dem [disiplene] myndighet til å meddele Den Hellige 
Ånd” (3 Nephi 18:37). Moroni oppfylte sin fars løfte 
til leseren om at “jeg vil senere vise dere at dette vit-
nesbyrd er sant” (3 Nephi 18:37), da han senere ga en 
beretning om denne hendelsen og de ord Kristus talte 
til de tolv disipler. Han forklarte videre at da Frelseren 
rørte ved sine disipler for å gi dem myndighet, la han 
sine hender på dem (se Moroni 2:1–3).

3 Nephi 19:6–8, 16–17
Hvorfor tror du det å knele når man har 
mulighet til det, er viktig når man ber?

3 Nephi 19:9. Disiplene ba om å få Den  
hellige ånd
•	 De	tolv	disipler	som	Jesus	hadde	utvalgt,	ba	om	“at	
Den Hellige Ånd skulle bli gitt dem” (3 Nephi 19:9). 
Eldste Bruce R. McConkie forklarte betydningen bak 
denne anmodningen:

“Det er forskjell mellom Den hellige ånds gave og å 
nyte godt av denne gaven. Alle hellige mottar etter 
dåpen gaven eller retten til Åndens helliggjørende kraft, 
men bare de som er verdige og holder budene, mottar 
virkelig den lovede belønningen. I praksis nyter Kirkens 
medlemmer Åndens veiledning fra tid til annen når de, 
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ved lydighet, klarer å komme i harmoni med det som 
tilhører evigheten.

Å faktisk nyte Den hellige ånds gave er en overjordisk 
gave som menneskene kan motta i jordelivet. Det 
faktum at de mottar denne gave, vitner om at de hellige 
som er velsignet på denne måten, gjør de ting som vil 
sikre dem evig liv i neste tilværelse” (A New Witness for 
the Articles of Faith [1985], 257).

•	 President	Heber J.	Grant	(1856–1945)	talte	om	å	be	
Gud to ganger daglig om Den hellige ånds veiledning: 
“Jeg frykter ikke for den gutten eller piken, den unge 
mannen eller kvinnen som på en ærlig og samvittig-
hetsfull måte bønnfaller Gud to ganger daglig om å få 
veiledning fra hans Ånd. Jeg er sikker på at når fristelser 
kommer, vil de ha styrke nok til å motstå dem ved hjelp 
av den inspirasjon som skal bli gitt dem. Når vi bønnfal-
ler Herren om hans Ånds veiledning, får vi et vern rundt 
oss, og hvis vi ærlig og oppriktig søker Herrens ånds 
veiledning, kan jeg forsikre dere at vi vil motta den” 
(Gospel Standards [1976], 26).

•	 President	Marion G.	Romney	(1897–1988),	annen-
rådgiver i Det første presidentskap, sa at vi kan motta 
og ha Ånden med oss ved å følge et enkelt firetrinn-
sprogram: “Hvis du ønsker å få og beholde Åndens 
veiledning, kan du gjøre dette ved å følge dette enkle 
firetrinnsprogrammet. For det første, be. Be flittig … For 
det annet, studer og lær evangeliet. For det tredje, lev 
rettferdig, omvend deg fra dine synder … For det fjerde, 
yt tjeneste i Kirken” (“Guidance of the Holy Spirit”, 
Ensign, jan. 1980, 5).

3 Nephi 19:10–13. Døpt på nytt
•	 President	Joseph	Fielding	Smith	(1876–1972)	forklarte	
hvorfor Jesus befalte nephittene å bli døpt om igjen:

“Da Kristus viste seg for nephittene på dette kontinent, 
befalte han dem at de skulle døpes, selv om de tidligere 
var blitt døpt til sine synders forlatelse … Frelseren 
befalte at Nephi og folket skulle døpes på ny, fordi 
han hadde organisert Kirken på ny under evangeliet 
[se 3 Nephi 19:7–15; 26:17]. Tidligere hadde den vært 
organisert under loven [se 3 Nephi 9:15–22; 11:10–40; 
12:18–19; 15:4–10].

… Av samme grunn ble Joseph Smith og alle som var 
blitt døpt før den 6. april 1830, døpt på ny samme dag 

som Kirken ble organisert” (Frelsende Læresetninger, 
red. Bruce R. McConkie, 3 bind [1954–56], 2:272).

3 Nephi 19:18, 22. “De ba til Jesus”
•	 Det	finnes	ikke	noe	sted	i	Skriftene	hvor	vi	lærer	å	be	
til Jesus. I dette unike tilfellet ba imidlertid disiplene til 
Sønnen istedenfor til Faderen. Eldste Bruce R. McConkie 
ga en mulig forklaring på hvorfor dette skjedde: 
“Det var en spesiell grunn til at dette ble gjort i dette  
tilfellet som et engangstilfelle. Jesus hadde allerede lært 
dem å be til Faderen i hans navn, noe de først gjorde. 
… Jesus sto foran dem som symbol på Faderen. Da de 
så ham, var det som om de så Faderen, og da de ba 
til ham, var det som om de ba til Faderen. Det var en 
spesiell og unik situasjon” (The Promised Messiah: The 
First Coming of Christ [1978], 560–61). Det er også verd 
å merke seg at Frelseren uttrykkelig sa at folket ba til 
ham ved dette tilfellet fordi, som han selv sa: “Jeg er hos 
dem” (3 Nephi 19:22). Videre, ved dette tilfellet “[brukte 
de] ikke mange ord, for det ble gitt dem hva de skulle 
be om” (3 Nephi 19:24).

3 Nephi 19:19–20, 27–28. “Jeg takker deg”
•	 I	Skriftene	finner	vi	mange	eksempler	på	at	Frelse-
ren uttrykker takknemlighet til sin Fader (se Markus 
14:23; Johannes 6:5–11; 11:33–35, 41; 1 Korinterbrev 
11:23–24). Da han viste seg for nephittene for annen 
gang, innledet Jesus sin første og annen bønn som er 
nedtegnet i Skriftene, med å takke sin Fader (se 3 Nephi 
19:19–20, 27–28). Eldste Robert D. Hales i De tolv 
apostlers quorum understreket dette prinsippet:

“Bønn er av avgjørende betydning når vi skal uttrykke 
vår takknemlighet til vår himmelske Fader. Han venter 
at vi skal takke ham hver morgen og kveld i oppriktig, 
enkel bønn fra hjertet for våre mange velsignelser, gaver 
og talenter.

Ved å uttrykke takknemlighet i våre bønner viser vi vår 
avhengighet av en høyere kilde til visdom og kunnskap 
– Gud Faderen og hans Sønn, vår Herre og Frelser Jesus 
Kristus” (i Conference Report, april 1992, 89; eller Lys 
over Norge, juli 1992, 60).

3 Nephi 19:20–23, 29. En bønn om enhet
•	 Jesus	ba	til	vår	himmelske	Fader	om	enhet	blant	
sine tilhengere, og også om enhet blant dem som hans 
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tilhengere skulle undervise (se Johannes 17:11, 20–21). 
Kristus forklarte også enhetens prinsipp i Lære og pak-
ter: “Jeg sier til dere: Vær ett, og hvis dere ikke er ett, er 
dere ikke mine” (L&p 38:27).

Eldste Jeffrey R. Holland sammenlignet Jesu Kristi bønn 
om enhet i 3 Nephi 19:20–23 med Johannes 17:11, 
20–23: “Vi ser tydelig av 
Frelserens ordvalg at det er 
Den hellige ånd som gir 
den slags enhet, et doktri-
nært poeng som ikke for-
midles like tydelig i Det 
nye testamentes beretning. 
Videre er det betydnings-
fullt at et av de fremste 
tegn Gud ser på vår tro på 
Guddommen, er at han ser 
og hører oss be. Kristus 
bemerket dette på vegne av 
nephittene. Til Faderen sa han: ‘Du ser at de tror på 
meg, for du hører dem’ [3 Nephi 19:22] … Det er nøk-
kelen til mirakuløse tilkjennegivelser fra himmelen og 
Den hellige trøsters personlige veiledning” (Christ and 
the New Covenant [1997], 280).

•	 Eldste	D. Todd	Christofferson	i	De	tolv	apostlers	
quorum forklarte hvordan vi kan bli ett med Faderen og 
Sønnen:

“Jesus oppnådde fullkommen enhet med Faderen 
ved å underkaste seg Faderens vilje, både legemlig 
og åndelig. Frelserens gjerning var alltid klart i fokus, 
for det fantes ikke noe svekkende eller distraherende 
tvisyn hos ham. Under henvisning til sin Fader sa Jesus: 
‘Jeg gjør alltid det som er til behag for ham’ [ Johannes 
8:29] …

Vi vil virkelig ikke bli ett med Gud og Kristus før vi 
gjør deres vilje og interesse til vårt høyeste ønske. Slik 
føyelighet oppnås ikke på en dag, men gjennom Den 
hellige ånd vil Herren lære oss det hvis vi er villige, inn-
til det med tiden med rette kan sies at Han er i oss som 
Faderen er i Ham. Noen ganger skjelver jeg ved tanken 
på hva som vil bli krevet, men jeg vet at det bare er i en 
slik fullkommen enhet vi kan finne en fylde av glede” (i 
Conference Report, okt. 2002, 76–77; eller Liahona, nov. 
2002, 71).

3 Nephi 19:24. “De brukte ikke mange ord”
•	 Hva	vil	det	si	å	be	og	ikke	bruke	mange	ord?	
(3 Nephi 19:24. Eldste Gene R. Cook i De sytti ga føl-
gende innsikt:

“Da de nephittiske disipler ba i Jesu nærvær, satte de et 
godt eksempel for oss alle. Opptegnelsen sier at … ‘de 
brukte ikke mange ord …’

Dette er i overensstemmelse med de befalinger Herren 
ga jødene under sitt jordiske virke. Han sa: ‘Når dere 
ber, skal dere ikke ramse opp mange ord likesom hed-
ningene, for de tror at de blir bønnhørt når de bruker 
mange ord.’ (Matteus 6:7; se også 3 Nephi 13:7.)

Når vi ber offentlig, må vi være forsiktige så vi aldri blir 
revet med av et ønske om menneskers ære, noe som 
kan få oss til å be uten ærlig hensikt eller til å holde 
unødig lange bønner. Den samme advarsel gjelder dem 
som ber for et jordisk publikum, og ikke bare for å bli 
hørt av Herren. Vi må alltid unngå ‘veltalende’ bønner, 
eller å be for å imponere. Herren er på ingen måte til-
freds med en slik fremgangsmåte, og han vil heller ikke 
besvare bønner fra en som ikke fokuserer på Herren 
eller ber uten ærlig hensikt” (Receiving Answers to Our 
Prayers [1996], 43–44).

3 Nephi 19:24–25
Hva kan ha skjedd med disiplene i disse 

versene? Sammenlign ditt svar med 
3 Nephi 19:28–29 og Moses 1:9–11.

3 Nephi 19:35. Mirakler vises dem som har tro
•	 Store	mirakler	ledsaget	Frelserens	besøk	til	de	hellige	
på Mormons boks tid – mirakler som helbredelse, eng-
ler, skinnende ansikter, bønner som var for hellige til å 
bli nedskrevet, og mange andre vidunderlige tilkjenne-
givelser. Jesus erklærte til sine disipler: “Så stor tro har 
jeg aldri sett blant noen jøder, derfor kunne jeg ikke 
vise dem så store mirakler på grunn av deres vantro” 
(3 Nephi 19:35).

Forekommer det mirakler i dag, eller er miraklenes 
tid forbi? Eldste Dallin H. Oaks forklarte at mirakler 
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fremdeles finner sted. Vi vil imidlertid ofte ikke få høre 
om dem fordi de er så hellige:

“Hvorfor handler ikke våre taler på generalkonferansen 
og på lokale møter mer om de mirakler vi har sett? De 
fleste av de mirakler vi opplever, skal ikke omtales. I 
overensstemmelse med Skriftenes læresetninger holder 
vi dem hellige og forteller bare om dem når Ånden 
tilskynder oss til det …

… Nyere åpenbaring forteller oss ‘at de ikke skal rose 
seg av disse ting, ei heller tale om dem til verden, for 
disse ting er gitt dere for å være dere til gavn og frelse’ 
(L&p 84:73). En annen åpenbaring erklærer: ‘Husk at 
det som kommer fra det høye, er hellig og må omtales 
med forsiktighet og ved Åndens tilskyndelse’ (L&p 
63:64) …

Siste-dagers-hellige følger disse instruksjonene. Når vi 
bærer vitnesbyrd og i våre offentlige taler nevner vi sjel-
den våre mest mirakuløse opplevelser, og vi er sjelden 
avhengige av tegn på at evangeliet er sant. Vi bærer 
som regel bare vårt vitnesbyrd om det gjengitte evan-
geliums sannhet og gir noen få detaljer om hvordan vi 
fikk dette vitnesbyrdet. Hvorfor er det slik? Tegn følger 
dem som tror. Å søke et mirakel for å omvende noen 
er å urettmessig søke tegn. Likeledes er det som regel 
upassende å fortelle om mirakuløse omstendigheter 
til et generelt publikum som omfatter mennesker av 
svært forskjellig åndelig modenhetsgrad. For et generelt 
publikum vil mirakler være trosfremmende for noen, 
men upassende tegn for andre” (“Miracles” [Kirkens 

skoleverks temakveld for Unge voksne, 7. mai 2000], 3, 
www .ldsces .org).

Punkter å grunne på
•	 Hvordan	kan	det	å	minnes	hva	du	følte	da	du	ble	

døpt, høyne din opplevelse neste gang du tar del i 
nadverden?

•	 Disiplene	“ba	om	det	som	de	ønsket	mest,	og	de	
ønsket at Den Hellige Ånd skulle bli gitt dem” 
(3 Nephi 19:9). Hva ønsker du mest? Er ditt ønske 
noe du tar med i dine bønner? Hvorfor eller hvorfor 
ikke?

•	 “Lyset	fra	[Frelserens]	ansikt	skinte	på	[hans	disipler]”	
(3 Nephi 19:25, 30). Hva tror du det betyr? Hva kan 
du gjøre for å la lyset fra ditt ansikt skinne på andre?

Forslag til oppgaver
•	 Nå	som	du	har	lest	en	rekke	skriftsteder	og	andre	

læresetninger om nadverden, skulle du legge din 
egen plan for å gjøre nadverden til en mer menings-
fylt del av ditt liv.

•	 Studer	beskrivelsene	av	Frelserens	bønner	i	3 Nephi	
19:19–23, 27–29, 31–32. Overvei det prinsipp som 
disse beskrivelsene lærer deg om å styrke dine 
bønner. Skriv ned dine tanker og konklusjoner i 
dagboken.
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3 Nephi 20 –22

Kapittel 44

Innledning
Alle rettferdige foreldre håper at deres etterkommere 
selv vil lære Gud å kjenne og være trofaste mot ham. 
Gud lovet Abraham og hans etterkommere at i de siste 
dager ville deres ætt motta evangeliets velsignelser og 
bli innsamlet til trygge steder. Faderen befalte Frelseren 
å gi disse løftene til nephittene.

Innsamlingsprinsippet innebærer mer enn bare å samle 
folk på visse steder. Det innebærer også en åndelig 
innsamling som finner sted når noen kommer i kontakt 
med og slutter seg til Kirken. I sin adspredte tilstand 
mistet Israel kunnskapen om sin Gud, hans evange-
lium, prestedømmet, templet og de frelsende sannheter. 
Faderen lovet imidlertid at han ville strekke seg ut til 
Israel i de siste dager og tilby dem sitt evangelium, sitt 
prestedømme, templet og veien til evig liv. Vår himmel-
ske Fader ønsker å tilby evangeliets velsignelser til alle 
sine barn, og hjelper oss å gjennomføre denne innsam-
ling i de siste dager.

Kommentarer
3 Nephi 20:1. Vi skulle alltid be i vårt hjerte
•	 Da	de	hadde	avsluttet	sin	bønn,	ga	Frelseren	nephit-
tene viktige råd om alltid å ha en bønn i sitt hjerte. 
Eldste Russell M. Nelson i De tolv apostlers quorum 
erklærte også:

“Profeter har i lang tid sagt  
at vi må be ydmykt og 
ofte …

Bønner kan til og med 
fremsies i taushet. Man kan 
tenke en bønn, særlig når 
ord ville virke forstyrrende” 
(i Conference Report, april 
2003, 5; eller Liahona, mai 
2003, 7).

•	 President	Boyd K.	Packer,	president	for	De	tolv	
apostlers quorum, uttalte:

“Lær å be. Be ofte. Be i ditt sinn, i ditt hjerte. Be på dine 
knær …

Bønn er din personlige nøkkel til himmelen. Låsen er 
på din side av sløret [se Johannes’ åpenbaring 3:20]” 

(i Conference Report, okt. 1994, 76–77; eller Lys over 
Norge, jan. 1995, 59).

3 Nephi 20:8–9
Hva lover Frelseren dem som tar del i 

 nadverden? Hvorfor er dette løftet så viktig?

3 Nephi 20:8–9. Nadverdens løfte om at vi skal 
bli fylt med Ånden
•	 Eldste	Dallin H.	Oaks	i	De	tolv	apostlers	quorum	sa	
følgende om velsignelsene ved å ta del i nadverden: 
“Tilstedeværelse i Kirken hver uke gir oss muligheten 
til å delta i nadverden, slik Herren har befalt oss (se 
L&p 59:9). Hvis vi gjør det med riktig forberedelse og 
innstilling, fornyer deltakelse i nadverden den rensende 
virkningen av dåpen og kvalifiserer oss for løftet om at 
hans ånd alltid vil være hos oss. Én av Den hellige ånds 
oppgaver er å vitne om Faderen og Sønnen og lede oss 
til sannhet (se Johannes 14:26; 2 Nephi 31:18). Vitnes-
byrd og sannhet, som er vesentlige for vår personlige 
omvendelse, er den utsøkte frukten av denne ukentlige 
fornyelsen av våre pakter. I livets daglige avgjørelser og 
min personlige åndelige vekst har jeg fått nyte godt av 
oppfyllelsen av det løftet” (i Conference Report, april 
2002, 38; eller Liahona, juli 2002, 37).

•	 Eldste	Oaks	sa	også:	“Dere	brødre	og	søstre	som	kan	
ha tillatt dere å bli slappe når det gjelder denne livsvik-
tige fornyelse av nadverdens pakter, jeg ber dere inn-
stendig med Det første presidentskaps ord: ‘Kom tilbake 
og fryd dere ved Herrens bord, og nyt igjen de gode 
og berikende fruktene ved fellesskapet med de hellige’ 
(‘An Invitation to Come Back’ Church News, 22. des. 
1985, 3). La oss kvalifisere oss til vår Frelsers løfte om 
at vi ved å ta del i nadverden vil ‘bli mettet’ (3 Nephi 
20:8; se også 3 Nephi 18:9), hvilket betyr at vi vil bli ‘fylt 
med Ånden’ (3 Nephi 20:9). Den Ånden – Den hellige 
ånd – er vår trøster, vår retningsviser, vår kontakt, vår 
tolk, vårt vitne og vår lutrer – vår ufeilbarlige guide og 
foredler på vår jordiske reise mot evig liv” (i Conference 
Report, okt. 1996, 82; eller Lys over Norge, jan. 1997, 59).
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3 Nephi 20:11–13. Jesaja skrev om Israels 
innsamling
•	 Jesus	befalte	både	nephittene	og	oss	å	granske	
Jesajas ord. Etter hvert som vi ser Jesajas profetier 
bli oppfylt, vil vi vite at Gud holder sine pakter med 
Israels hus. Veiledning til Skriftene forklarer at “mange 
av Jesajas profetier handler om Forløserens komme” 
(“Jesaja”, 89–90). Israels adspredelse og innsamling er 
også to av Jesajas viktigste temaer.

Det er nær sammenheng mellom læresetningene om 
Forløseren og Israels innsamling. Gud adspredte Israel 
fordi de syndet og forkastet ham. Forsoningen gir 
dem imidlertid en sjanse til å bli forliket med Gud, få 
forlatelse for sine synder og bli innsamlet til ham både 
åndelig og fysisk.

•	 Du	finner	mer	informasjon	om	Israels	innsamling	i	
“Israels innsamling” i tillegget (side 405).

3 Nephi 20:11–13
Hva er nøkkelen til å vite når innsamlingen vil 
finne sted? (se 3 Nephi 21:1–7). Hvilken rolle 

spiller vi i innsamlingen? (se L&p 88:81).

•	 Frelseren	talte	om	å	oppfylle	sin	Faders	pakt	om	å	
samle det adspredte Israel. Hvem er Israel, og hvorfor 
ble de adspredt? Herren lovet Abraham at hans etter-
kommere ville motta evangeliet og prestedømmet, og at 
alle verdens familier ville bli velsignet gjennom dem (se 
Abraham 2:9–11). Dette løftet ble gjentatt til Abrahams 
sønn Isak (se 1 Mosebok 26:3–5), til Isaks sønn Jakob 
(se 1 Mosebok 28:12–15) og til Jakobs etterkommere, 
Israels barn.

Dessverre syndet Israels barn mot Gud og forspilte 
disse løftene. Til slutt, som oppfyllelse av Guds advar-
sler, ble de drevet ut av sitt lovede land og adspredt 
over hele jorden. Men Herren har ikke glemt dem. Vår 
himmelske Fader lovet at de én dag ville bli undervist 
i evangeliet og innsamlet til lovede land. Dette løftet er 
en del av den pakt han inngikk om at han ville samle 
og undervise Israels barn.

•	 President	Spencer W.	Kimball	(1895–1985)	forklarte	
at vi, ved å motta evangeliets pakt, retter oss etter 

innsamlingens lov: “Israels innsamling består i  å slutte 
seg til den sanne kirke og at de får kunnskap om den 
sanne Gud … Enhver som har tatt imot det gjengitte 
evangelium, og som nå søker å tilbe Herren på sitt eget 
språk og sammen med de hellige i det land han bor, har 
derfor oppfylt loven om Israels innsamling og er arving 
til alle de velsignelser som er lovet de hellige i disse 
siste dager” (The Teachings of Spencer W. Kimball, red. 
Edward L. Kimball [1982], 439).

•	 I	Kirkens	tidlige	tid	oppmuntret	lederne	konvertitter	
til å slutte seg til de hellige på sentrale steder som Ohio, 
Missouri, Illinois og Utah. I dag blir de hellige bedt 
om å bygge opp Kirken der de bor. President Dieter F. 
Uchtdorf i det første presidentskap har forklart: 

“I vår tid har Herren sett det tjenlig å tilveiebringe 
evangeliets velsignelser, inkludert et økt antall templer, i 
mange deler av verden. Derfor ønsker vi å gjenta et råd 
av eldre dato til Kirkens medlemmer om å bli boende i 
sitt hjemland fremfor å emigrere til USA …

‘Når Kirkens medlemmer over hele verden blir boende 
i sitt hjemland og arbeider for å bygge opp Kirken i sitt 
fedreland, vil de selv og Kirken som helhet høste store 
velsignelser’ (Brev fra Det første presidentskap, 1. des. 
1999)” (se også Dieter F. Uchtdorf i Conference Report, 
okt. 2005, 106; eller Liahona, nov. 2005, 102).

•	 Eldste	Douglas L.	Callister	i	De	sytti	forklarte	formålet	
med og prosessene i forbindelse med Israels innsamling 
i de siste dager: “Vår nåværende innsamling er hoved-
sakelig åndelig, ikke geografisk. Kristus erklærte at i 
de siste dager ville han opprette sin kirke, ‘grunnfeste 
[sitt] folk’ og ‘opprette [sitt] Sion blant dem’ (3 Ne 21:22; 
3 Ne 20:21; 3 Ne 21:1). Etter hvert som han oppretter sin 
kirke i vår tid, kan menneskene bli undervist i evange-
liet og ‘bringes til kunnskap om Herren sin Gud’ (3 Ne 
20:13) uten å måtte forlate sine hjem. I motsetning til 
de erklæringer som ble gitt i den gjenopprettede kirkes 
tidlige periode, har våre ledere nå sagt at innsamlingen 
skal finne sted i hvert land og blant ethvert tungemål. 
Vårt behov for fysisk nærhet til et stort antall medlem-
mer er mindre enn det var for et århundre siden fordi 
Kirkens tidsskrifter og satellittoverføringer bygger bro 
over avstand og tid og skaper en følelse av fellesskap 
over hele Kirken. Alle har tilgang til de samme nøkler, 
ordinanser, læresetninger og åndelige gaver” (“Book of 
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Mormon Principles: The Gathering of the Lord’s Faith-
ful”, Ensign, okt. 2004, 59).

3 Nephi 20:14, 22. Et arveland
•	 Jesus	fortalte	nephittene	at	vår	himmelske	Fader	ga	
dem Amerika i arv. Lehi hadde også mottatt dette løftet 
da han kom frem til det lovede land (se 2 Nephi 1:5). 
Dette bekreftet den velsignelse Jakob ga Josef da han 
sa: “Din fars velsignelser stiger høyt opp over mine 
forfedres velsignelser, de når opp til de evige høyders 
grense” (1 Mosebok 49:26). Uttrykket “de evige høyders 
grense” henspiller på den vestlige halvkule. President 
Joseph Fielding Smith (1876–1972) forklarte: “Herren 
ga … Amerika til Josef, Jakobs sønn, til evig eie. Hans 
etterkommere, når de blir renset for synd og kommer 
frem i oppstandelsen, skal arve denne delen av jorden, 
og dette land skal være deres evindelig og alltid” (Frel-
sende læresetninger, red. Bruce R. McConkie, 3 bind 
[1954–56], 1:85).

3 Nephi 20:21–22; 21:23–29. Det nye Jerusalem 
vil bli bygget i Amerika
•	 Sion, Det nye Jerusalem, skal være et tilfluktssted, 
både fysisk og åndelig. Da Frelseren talte om de siste 
dager, rådet han oss til å 
“stå på hellige steder” (se 
L&p 45:32), og lovet oss 
trygghet i Sion og hennes 
staver (se L&p 115:6). Frel-
seren lærte sine disipler at 
byen Sion, Det nye Jerusa-
lem, ville være “et fredens 
land, en tilfluktsby – et 
trygt sted” i tiden forut for 
det annet komme (se L&p 
45:66–71).

Den tiende trosartikkel lyder: “Vi tror på Israels innsam-
ling i bokstavelig forstand og på gjenopprettelsen av 
de ti stammer, at Sion (det nye Jerusalem) vil bli bygget 
på det amerikanske kontinent, at Kristus personlig vil 
regjere på jorden, og at jorden vil bli fornyet og få sin 
paradisiske herlighet.”

Ved en annen anledning sa profeten Joseph Smith 
(1805–44): “Oppbyggingen av Sion er en sak som har 
interessert Guds folk til alle tider. Det er et emne som 

profeter, prester og konger har dvelt ved med særlig 
stor glede … Vi er det begunstigede folk som Gud har 
utvalgt til å se, delta i og hjelpe til med å frembringe de 
siste dagers herlighet, en tidenes fyldes husholdning …’ 
Et verk som er bestemt til å medføre at mørkets makter 
blir tilintetgjort og jorden blir fornyet, til Guds herlighet 
og til den menneskelige families frelse” (History of the 
Church, 4:609–10).

3 Nephi 20:22. Gud vil være midt iblant oss
•	 Da	han	underviste	nephittene	om	Sion,	eller	det	nye	
Jerusalem, lovet Frelseren at han ville “være midt iblant” 
sitt folk (3 Nephi 20:22). Herren sa noe lignende i Lære 
og pakter:

“Men se, sannelig, sannelig sier jeg dere, at mine øyne 
hviler på dere. Jeg er midt iblant dere, og dere kan ikke 
se meg, men dagen kommer snart da dere skal se meg 
og vite at jeg er, for mørkets slør skal snart rives i styk-
ker, og den som ikke er renset, skal ikke utholde dagen.

Derfor, bind omkring deres lender og vær beredt” (L&p 
38:7–9).

Løftet om at Gud vil være i Sions midte kan bety det 
samme som at han vil være i templet i Sion (det nye 
Jerusalem) og at “alle de rene av hjertet som kommer 
inn [i templet] skal se Gud” (se L&p 97:16).

3 Nephi 20:23–24. “En profet likesom meg skal 
Herren deres Gud oppreise”
•	 I	5 Mosebok	18:15	profeterte	Moses	om	en	fremtidig	
dag: “En profet av din midte, av dine brødre, likesom 
meg, skal Herren din Gud oppreise for” Moses. I 
3 Nephi 20:23–24 identifiserte Frelseren seg selv som 
denne profeten. Dette er en så viktig profeti om Mes-
sias’ komme at den kan finnes i Det gamle testamente, 
Det nye testamente, Mormons bok, Lære og pakter og 
Den kostelige perle (se 5 Mosebok 18:15–19; Apost-
lenes gjerninger 3:22; 3 Nephi 20:23–24; L&p 133:63; 
Joseph Smith–Historie 1:40).

3 Nephi 20:25–27. Bli paktens barn
•	 Jesus	identifiserte	nephittene	som	“paktens	barn”	
(3 Nephi 20:26). Eldste Russell M. Nelson forklarte hvil-
ken pakt Frelseren mente og hvordan denne uttalelsen 
gjelder oss:
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“Pakten som Herren først inngikk med Abraham og 
bekreftet på nytt med Isak og Jakob, har overjordisk 
betydning …

Vi er også paktens barn. Vi, som de i fordums tid, har 
fått det hellige prestedømme og det evige evangelium. 
Abraham, Isak og Jakob er våre forfedre. Vi er av Israel. 
Vi er berettiget til å motta evangeliet, prestedømmets 
velsignelser og evig liv. Jordens nasjoner vil bli vel-
signet ved våre og våre etterkommeres anstrengelser. 
Abrahams bokstavelige ætt og de som samles inn i hans 
familie ved adopsjon, får disse lovede velsignelser – for-
utsatt at de tar imot Herren og er lydige mot hans bud” 
(i Conference Report, april 1995, 42–43; eller Lys over 
Norge, juli 1995, 33).

3 Nephi 20:29. Profeti angående Jerusalems 
gjenoppbyggelse
•	 Gjenopprettelsen	av	Juda	stamme	og	byen	Jerusalem	
fremstår som et viktig tema i profetier i både Det gamle 
testamente og Mormons bok. I vår evangelieutdeling 
har Herren erklært:

“La derfor de som er blant hedningefolkene, flykte til 
Sion.

Og la de som er av Juda, flykte til Jerusalem, til fjellene 
der Herrens hus står” (L&p 133:12–13).

Profeten Joseph Smith sa følgende om Judas gjenopp-
rettelse: “Juda må vende tilbake, Jerusalem og templet 
må bli gjenoppbygget, vann må komme ut fra under 
templet og vannet i Dødehavet må bli friskt. Det vil ta 
tid å gjenoppbygge byens murer og templet osv., men 
alt dette må gjøres før Menneskesønnen kommer” (His-
tory of the Church, 5:337).

3 Nephi 20:29–33. Jødene vil tro og bli innsamlet
•	 24. oktober 1841 holdt eldste Orson Hyde (1805–78) i 
De tolv apostlers quorum en apostolisk bønn øverst på 
Oljeberget på vegne av det 
jødiske folk som var 
adspredt over hele verden. 
Da han holdt sin bønn, var 
det få jøder som bodde i 
Palestina, og det politiske 
klimaet var slik at det ikke 
var mye håp om at de noensinne ville få lov til å samles 
der. Siden den gang har en rekke bemerkelsesverdige 
hendelser funnet sted, og staten Israel har blitt opprettet 
og blitt et “hjemland” for det jødiske folk. Selv om det er 
tydelig at Herrens velsignelser har spilt en rolle i denne 
“innsamlingen”, er det samtidig klart at dette ikke er fyl-
den av jødenes innsamling som profetene i Mormons 
bok profeterte om.

Eldste Bruce R. McConkie (1915–85) i De tolv apostlers 
quorum forklarte at den nåværende innsamling av 
jødene til deres hjemland ikke er en oppfyllelse av 
denne profetien, men en politisk innsamling. “Som hele 
verden vet, samles mange jøder nå i Palestina, hvor de 
har sin egen nasjon og form for gudsdyrkelse, uten at 
dette har noe med en tro på Kristus eller godtagelse av 
hans evige evangeliums lover og ordinanser å gjøre. 
Er dette de siste dagers innsamling av jødene som 
Skriftene omtaler? Nei! Det er det ikke. La det ikke være 
noen tvil blant forstandige mennesker angående dette. 
Denne innsamling av jødene til deres hjemland og det 
at de organiserer seg som nasjon og rike, er ikke den 
innsamling som profetene lovet. Den oppfyller ikke de 
gamle løftene. De som har samlet seg på denne måten, 
har ikke kommet inn i den sanne kirke og sin fordums 
Messias’ hjord” (The Millennial Messiah [1982], 229).

•	 President	Marion G.	Romney	(1897–1988)	i	Det	første	
presidentskap talte om Judas innsamling. Han leste 
utdrag fra Mormons bok som forteller hva jødene må 
gjøre før Faderen vil samle dem inn til deres arveland. 
Av disse utdragene lærer vi at når jødene “ikke lenger 
vender sine hjerter bort fra Israels Hellige” (1 Nephi 
19:15); når de “kommer til kunnskap om sin Forløser” 
(2 Nephi 6:11); når de “skal føres tilbake til Guds sanne 
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kirke og hjord” (2 Nephi 9:2); når de “tror på meg, at 
jeg er Kristus” (2 Nephi 10:7); når de tror at Kristus er 
Guds Sønn og tror på forsoningen og “tilber Faderen 
i hans navn, med rene hjerter og rene hender og ikke 
lenger venter på en annen Messias” (2 Nephi 25:16); 
når “fylden av mitt evangelium skal bli forkynt for dem” 
og de “skal be til Faderen i [Frelserens] navn” (3 Nephi 
20:30–31), da vil de bli innsamlet til Jerusalem, sitt 
arveland.

Disse forutsigelsene av profeter i Mormons bok gjør 
det helt klart at tilbakeføringen av Israels hus til deres 
arveland vil signalisere deres godtagelse av Jesus Kristus 
som deres Forløser, og dette vitner jeg om i Jesu Kristi 
navn” (i Conference Report, april 1981, 21; se også side 
19–20; eller Ensign, mai 1981, 17; se også side 16).

3 Nephi 20:35. Gud vil blotte sin hellige arm
•	 Hva	betyr	uttrykket	“Faderen	har	blottet	sin	hellige	
arm”? (3 Nephi 20:35). “I oldtiden forberedte menn seg 
til strid ved å fjerne kappen fra skulderen på samme 
side som den armen de kjempet med (Salmene 74:11). 
Ved Kristi annet komme vil Gud blotte sin arm når han 
viser sin makt slik at alle kan se den (L&p 133:2–3)” 
(Donald W. Parry, Jay A. Parry, Tina M. Peterson: Under-
standing Isaiah [1998], 466).

•	 I	vår	tid	viser	Herren	sin	makt	i	det	store	siste-
dagers gjenopprettelsesverk. Eldste Neal A. Maxwell 
(1926–2004) i De tolv apostlers quorum sa at dette er 
like mye tilfelle i dag som det var ved de store begiven-
hetene i Kirkens første tid: “Mine brødre, dere ‘har fått 
disse dagene’ (Helaman 7:9) i Kirkens historie. Legg 
godt merke til hva slags dager dette kommer til å være, 
dager da Herren spesielt klart og tydelig vil ‘blotte sin 
hellige arm for alle nasjoners øyne’ (L&p 133:3). Gud 
vil også ‘fremskynde’ sitt verk (L&p 88:73). Han vil også 
forkorte de siste dager ‘for de utvalgtes skyld’ (Matteus 
24:22), og følgelig vil begivenhetene bli fortettet (se 
Joseph Smith–Matteus 1:20). Videre: ‘Alle ting skal være 
i forvirring’ (L&p 88:91). Bare de som er i ferd med å bli 
Kristi menn og kvinner, vil være i stand til å holde sin 
åndelige balanse” (i Conference Report, april 1992, 57; 
eller Lys over Norge, juli 1992, 39).

3 Nephi 20:36–37. “Kle deg i din styrke”, og 
“frigjør deg fra båndene om din hals”
•	 Lære	og	pakter 113	forklarer	at	uttrykket	“kle	deg	i	
din styrke” betyr at prestedømsbærere i de siste dager 
vil “iklé seg prestedømmets myndighet som [de], ifølge 
sin herkomst har rett til” (L&p 113:7–8). “Båndene om 
[din] hals er Guds forbannelser over henne eller over 
levningene av Israel i deres adspredte tilstand blant 
hedningefolkene” (L&p 113:10).

Idet han talte om overgangen til tusenårsriket, forklarte 
eldste Bruce R. McConkie Frelserens ord: “Vi har alle-
rede sett Jesus sette kapittel 52 av Jesaja i sammenheng 
med tusenårsriket. Vi finner det i utropet: ‘Våkn opp, 
våkn opp, kle deg i din styrke, Sion! Ta på deg ditt høy-
tidsskrud, Jerusalem, du hellige stad! For de uomskårne 
eller urene skal ikke komme inn i deg igjen.’ På den 
dag vi her snakker om, vil ingen være urene i ordets 
telestiale forstand, for de ugudelige vil bli tilintetgjort 
når hans gjenkomst åpenbares i herlighet. Og det vil 
ikke finnes noen uomskårne, for å si det slik, for alle 
som søker velsignelsene i den hellige stad, vil være i 
harmoni med hans planer og hensikter hvis by det er” 
(Millennial Messiah, 315).

3 Nephi 20:36–37, 41
Hva er Frelserens råd til oss i disse  versene? 

Hvordan kan du følge dette rådet?

3 Nephi 20:40. “Hvor fagre … på fjellene”
•	 Eldste Jeffrey R. Holland i  
De tolv apostlers quorum 
forklarte at disse storslagne 
og beskrivende ordene: 
“Hvor fagre er på fjellene 
hans føtter som kommer 
med gledesbud til dem som 
forkynner fred,” handler om dem som sprer Herrens 
evangelium, men at de mer bestemt handler om Frelse-
ren selv: “Disse kjente ordene, som først ble skrevet av 
Jesaja, men uttalt og inspirert av Jehova selv, anvendes 
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ofte på hvem som helst – særlig misjonærer – som brin-
ger evangeliets glade bud-
skap og forkynner fred til 
menneskenes sjeler. Det er 
ikke noe upassende i en 
slik anvendelse, men det er 
viktig å være klar over – 
slik profeten Abinadi var 
– at denne takknemlighets-
hymne i sin rene og opp-
rinnelige betydning helt 

konkret gjelder Kristus. Det er i siste instans bare han 
som bringer frelsens gode budskap. Bare gjennom ham 
blir sann og varig fred kunngjort. Til Sion, i både det 
gamle og det nye Jerusalem, er det Kristus som erklæ-
rer: ‘Din Gud regjerer.’ Det er hans føtter på forløsnin-
gens fjell som er fagre [3 Nephi 20:40]” (Christ and the 
New Covenant [1997], 286).

3 Nephi 20:41. “Vær rene, dere som bærer 
Herrens kar”
•	 Eldste	Jeffrey R.	Holland	forklarte	hva	det	betyr	for	
en prestedømsbærer å være ren: “Som prestedømsbæ-
rere skal vi ikke bare håndtere hellige kar og symboler 
på Guds kraft – tenk for eksempel på det å forberede, 
velsigne og dele ut nadverden – men vi skal også 
være et hellig redskap. Delvis på grunn av det vi skal 
gjøre, men enda mer på grunn av det vi skal bli, ber 
profetene og apostlene oss om å ‘fly fra ungdommens 
lyster’ og ‘[påkalle] Herren av et rent hjerte’. De ber oss 
være rene” (i Conference Report, okt. 2000, 51–52; eller 
Liahona, jan. 2001, 39).

Formaningen “vær rene, dere som bærer Herrens 
kar” (3 Nephi 20:41), som ble gitt dem i oldtiden som 
tok hånd om hellige rituelle kar, gjelder også dagens 
prestedømsbærere. President Gordon B. Hinckley 
(1910–2008) minnet en forsamling av prestedømsbærere 
på denne viktige befalingen da han sa: “ ‘Vær rene dere 
som bærer Herrens kar’ (L&p 133:5). Slik har han talt til 
oss i nyere åpenbaring. Være ren på kroppen. Vær ren 
i sinnet. Vær ren i din språkbruk. Vær ren i påkledning 
og oppførsel” (i Conference Report, april 1996, 68; eller 
Lys over Norge, juli 1996, 49).

President Hinckley ga også følgende råd: “En tatovering 
er graffiti på legemets tempel. Det samme gjelder 
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piercing i kroppen” (i Conference Report, okt. 2000, 70; 
eller Liahona, jan. 2001, 61).

Eldste M. Russell Ballard i De tolv apostlers quorum 
rådet unge menn og kvinner til “å unngå stygt snakk, 
å velge venner med visdom, å holde dere unna porno-
grafi og narkotiske stoffer, å ikke gå på nedbrytende 
konserter og farlige fester, å respektere deres legeme og 
holde dere moralsk rene på alle måter” (i Conference 
Report, april 2001, 86; eller Liahona, juli 2001, 81).

3 Nephi 21:1–9. Israels innsamling i de  
siste dager
•	 Jesus	fortalte	nephittene	at	han	ville	gi	dem	“et	
tegn” (3 Nephi 21:1) slik at de kunne vite når Israels 
innsamling hadde begynt. Så forutsa han evangeliets 
gjengivelse, frembringelsen av Mormons bok, oppret-
telsen av en fri nasjon i Amerika og at evangeliet skulle 
bringes til deres etterkommere (se vers 1–7). Han kalte 
gjenopprettelsen i de siste dager “et stort og vidunderlig 
verk” (se vers 9). I gjenopprettelsens tidlige tid sa Frel-
seren: “et vidunderlig verk er iferd med å komme frem” 
(se L&p 4:1).

President Gordon B. Hinckley talte om gjenoppret-
telsens mirakel og om vårt ansvar for å bringe verket 
fremover:

“Dette strålende evangelium ble innvarslet da Faderen og 
Sønnen viste seg for gutten Joseph. Evangelieutdelingen i 
tidenes fyldes morgen opprant over verden. Alt det gode, 
det vakre, det guddommelige fra alle tidligere evangelie-
utdelinger ble gjengitt i denne enestående tiden …

Forstår vi egentlig den enorme betydningen av det vi 
har? …

Vi i denne generasjon høster fruktene av alt som har 
vært. Det er ikke nok bare å stå som medlem av denne 
kirken. En høytidelig forpliktelse påhviler oss. La oss 
innse det og handle deretter.

Vi må leve som Kristi sanne etterfølgere, med kjærlighet 
til alle, vi må gjengjelde ondt med godt og vise Herrens 
fremgangsmåte ved vårt eksempel. Vi må utføre den 
enorme tjeneste han har pålagt oss” (i Conference Report, 
april 2004, 84–85; eller Liahona, mai 2004, 83–84).

•	 Du	finner	mer	informasjon	om	Israels	innsamling	i	
“Israels innsamling” i tillegget (side 405).
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3 Nephi 22. Jesaja brukte hellig billedspråk til å 
undervise om innsamlingen
•	 Frelseren	siterte	Jesaja 54	i	sin	helhet	for	igjen	å	
undervise om Israels innsamling. Med billedspråk som 
er mye brukt i profetiske skrifter, personifiserte Jesaja 
Israel som en kvinne hvis ektemann er Herren. Selv om 
hun en tid skulle bli forlatt på grunn av ugudelighet, vil 
dagen komme da hun vil bli gjenforent med sin “ekte-
mann” med stor barmhjertighet. Med dette billedspråket 
fremstilte Jesaja det gjenopprettelsens mirakel som 
utspiller seg, på en vakker måte. Han lovet at etter hvert 
som hun fikk flere barn, ville hennes telt måtte utvides 
og hennes staver bli styrket for å gi husrom til hennes 
voksende familie (se 3 Nephi 22:1–3). Vi blir påminnet 
om den hellige forpliktelse forbundet med ekteskaps-
pakten når Herren erklærer sitt dype engasjement for 
Israel (se vers 4–10). Israel blir lovet trygge og vakre 
steder (se vers 11–12) og beskyttelse mot sine fiender 
(se vers 13–17).

3 Nephi 22:13. “Dine barn skal være undervist av 
Herren”
•	 Mens hun var Primærs generalpresident, forklarte 
søster Patricia P. Pinegar hvordan vi i vår tid kan bruke 

3 Nephi 22:13 som en rette-
snor for vår undervisning 
av våre barn: “Verden er 
ikke noe trygt sted. Den er 
ikke et sted hvor barn vil 
føle fred, håp og veiledning 
hvis de ikke blir opplært til 
å elske og følge Frelseren. 
Vær så snill å hjelpe dem å 
forstå at disse store velsig-

nelsene kan bli dem til del, og vis dem hva de trenger å 
gjøre for å motta disse velsignelsene” (i Conference 
Report, okt. 1999, 85; eller Liahona, jan. 2000, 79).
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3 Nephi 22:17. “Ingen våpen som blir smidd mot 
deg, skal ha fremgang”
•	 Det	har	alltid	vært	noen	som	har	kjempet	mot	
Herrens verk. Som Jesaja lovet, har de ikke lyktes i 
sin kamp mot oss. President Gordon B. Hinckley sa at 
deres gjerninger ville bli til intet:

“Like sikkert som at dette er Herrens verk, vil det finnes 
motstand. Det vil finnes dem, kanskje ikke så få, som 
med sofisteri i form av forledende ord og listige planer 
vil spre tvil og prøve å undergrave det fundament som 
denne sak er bygget på. De vil få sin korte glansperi-
ode. De vil kanskje en kort periode få bifall fra tvilerne, 
skeptikerne og kritikerne. Men de vil bli borte og bli 
glemt slik andre som dem har gjort før dem.

I mellomtiden vil vi gå fremad, uavhengig av deres 
kritikk, oppmerksomme på, men upåvirket av deres 
uttalelser og handlinger” (i Conference Report, april 
1994, 76; eller Ensign, mai 1994, 60).

Punkter å grunne på
•	 Frelseren	lovet	at	han	ville	samle	Israel	for	å	oppfylle	

den pakt vår himmelske Fader inngikk med deres 
forfedre (se 3 Nephi 16:5, 11; 20:12–13). Dette er et 
verdensomspennende løfte med svært personlige 
konsekvenser. Hva vet du om erfaringene til de første 
konvertittene til Kirken i din slekt? Hva ofret de for å 
samles med de hellige?

•	 Når	har	du	følt	at	din	himmelske	Fader	har	rørt	ved	
ditt hjerte for å trekke deg nærmere til seg?

Forslag til oppgaver
•	 Legg	en	plan	for	hvordan	du	kan	gjøre	nadverden	

mer meningsfylt i din hverdag. Fremlegg planen for 
en som kan hjelpe deg å nå ditt mål.

•	 Lag	en	liste	over	minst	tre	ting	du	kan	gjøre	for	å	
hjelpe til med Israels innsamling i disse siste dager.
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3 Nephi 23–26

Kapittel 45

Innledning
På den andre dagen av sin tre dager lange tjeneste-
gjerning ga Frelseren sin tilslutning til og forklarte 
Jesajas og Malakis profetier. Han sa at Jesajas profetier 
gjaldt “alle ting angående mitt folk som er av Israels 
hus” (3 Nephi 23:2). Jesus Kristus gransket personlig 
opptegnelsene og befalte at oppfyllelsen av Samuels 
profeti om oppstandelsen og Malakis ord skulle tas med 
(se 3 Nephi 24:1; 26:1–2). Malakis ord forteller oss om 
velsignelsene forbundet med tiendeloven og den rolle 
profeten Elijah skulle ha i de siste dager i forbindelse 
med forberedelsene til det annet komme.

Herren befalte oss alle å granske Skriftene og profetene 
(se 3 Nephi 23:5). Frelseren sa at det er ifølge visdom 
at “disse Skriftene … skulle gis til kommende genera-
sjoner” (3 Nephi 26:2). Enhver siste-dagers-hellig har en 
plikt til å granske Skriftene flittig. Overvei hva det vil si 
å granske Skriftene og profetene flittig, i motsetning til 
bare å lese dem.

Kommentarer
3 Nephi 23:1. “Store er Jesajas ord”
•	 Frelseren	sa	at	Jesajas	profetier	dekket	“alle	ting	angå-
ende mitt folk” (3 Nephi 23:2) – en bemerkelsesverdig 
stor del av Guds befatning med sitt folk. Frelseren ga 
sin tilslutning til Jesajas profetier ved å erklære: “Store er 
Jesajas ord” (3 Nephi 23:1). Kapittel 22 i 3 Nephi er det 
siste av over 20 Jesaja-kapitler som er sitert i Mormons 
bok. Legg merke til at Frelseren ga sine tilhørere spesi-
ell instruksjon om å granske profeten Jesajas skrifter (se 
3 Nephi 23:1). Det er ikke overraskende at Jesaja er mye 
sitert i Mormons bok og andre bøker med hellig skrift.

President Boyd K. Packer, president for De tolv apost-
lers quorum, understreket Jesajas profetiers unike og 
viktige rolle, og hvorfor Herren bevarte hans ord:

“Jesaja er den mest siterte profeten i Det nye testa-
mente. Herren selv siterte Jesaja syv ganger, apostlene 
40 ganger til. I tillegg finnes det 90 delvise sitater eller 
omskrivninger av Jesajas ord.

Jesaja er den mest siterte profeten i Lære og pakter. Med 
66 sitater fra 31 kapitler i Jesaja sier det noe om denne 
store profetens store betydning.

Alt dette bekrefter at Herren hadde en hensikt med å 
bevare Jesajas ord” (Let Not Your Heart Be Troubled 
[1991], 280).

•	 Merk: For mer bakgrunnsstoff om Jesaja og forslag 
til hvordan du kan studere og forstå hans skrifter, kan 
du se kommentarene til 1 Nephi 20–21 (side 40) og 
2 Nephi 12–16 (side 70).

3 Nephi 23:1–5. Granske Skriftene
•	 Herren befaler sine hellige å granske Skriftene, i mot-
setning til å bare lese dem. Når man gransker Skriftene, 
går man nøye gjennom 
dem i et forsøk på å finne 
noe, eller de undersøker 
dem grundig ved å stille 
seriøse spørsmål og gå 
dypere inn i stoffet. Å gran-
ske Skriftene betyr også at 
vi grunner (se Josva 1:8), 
studerer (se 2 Timoteus 
3:15; L&p 26:1), følger (se 
1 Nephi 15:25) og fordyper 
oss (se 2 Nephi 4:15). I tillegg til Skriftene, befalte Frel-
seren oss å granske profetenes ord (se 3 Nephi 23:5).

3 Nephi 23:1–5
Hva sa Herren om Jesajas skrifter? Hvilken verdi 

har det å granske Skriftene og profetene?

•	 Profeten	Joseph	Smith	(1805–44)	oppfordret	de	hel-
lige til å granske Skriftene for å få et uavhengig vitnes-
byrd om sannheten og for å motta direkte instruksjoner 
fra Gud: “Gransk Skriftene – gransk de åpenbaringer 
som vi utgir, og be deres himmelske Fader i hans Sønns 
Jesu Kristi navn om å tilkjennegi sannheten for dere, 
og hvis dere så gjør med øyet ene og alene vendt mot 
hans ære og uten å tvile, vil han gi dere et svar ved 
sin Hellige ånds kraft. Da vil dere selv vite dette og 
ikke bygge på andres kunnskap. Dere vil ikke være 
avhengig av mennesker for å ha kunnskap om Gud. 
Heller ikke vil det være rom for spekulasjoner. Nei, for 
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når menneskene mottar sine instruksjoner fra ham som 
skapte dem, vil de vite hvordan han frelser dem. Og 
derfor sier vi nok en gang: Gransk Skriftene, gransk 
profetene og lær hvilken del av dem som gjelder dere” 
(History of the Church, 1:282).

•	 Selv	om	det	til	å	begynne	med	kan	virke	vanskelig	å	
granske Skriftene, lovet president Gordon B. Hinckley 
(1910–2008) at de som virkelig studerer Skriftene, vil 
bli opplyst og bli oppløftet i ånden: “Jeg er takknemlig 
for at det blir lagt vekt på å lese i Skriftene. Jeg håper 
at det vil bli noe langt hyggeligere for dere enn bare 
en plikt, at det heller vil medføre kjærlighet til Guds 
ord. Jeg lover dere at deres sinn vil bli opplyst mens 
dere leser, og deres ånd vil bli oppløftet. Til å begynne 
med kan det virke kjedelig, men det vil forandre seg til 
en strålende opplevelse med tanker og ord som dreier 
seg om det guddommelige” (“Lyset inni deg”, Lys over 
Norge, juli 1995, 101).

•	 President	Henry B.	Eyring	i	Det	første	presidentskap	
sa at hvis vi går for fort frem mens vi leser i Skriftene, 
lar vi ikke Den hellige ånd undervise oss:

“Den hellige ånd vil lede vår tale hvis vi studerer og 
mediterer over Skriftene hver dag. Skriftenes ord innbyr 
Den hellige ånd … Når vi studerer Skriftene daglig, kan 
vi regne med denne velsignelsen …

Vi skatter Herrens ord ikke bare ved å lese Skriftenes 
ord, men ved å studere dem. Vi kan få mer næring ved 
å meditere over noen få ord og la Den hellige ånd gjøre 
dem til skatter for oss, enn ved raskt og overfladisk 
å lese hele kapitler” (i Conference Report, okt. 1997, 
114–15; eller Lys over Norge, jan. 1998, 85).

3 Nephi 23:6–13. Viktigheten av en nøyaktig 
skriftlig opptegnelse
•	 Den	skriftlige	opptegnelsens	nøyaktighet	og	full-
stendighet er av avgjørende betydning, ettersom vi er 
avhengige av den for vår forståelse av Gud og hans 
plan for oss. Vers 6–13 i 3 Nephi 23 omhandler opp-
fyllelsen av Samuels profetier om oppstandelsen som 
tidligere hadde manglet, og som Frelseren ba dem ta 
med i opptegnelsen.

3 Nephi 24:1. “De ord som Faderen hadde gitt 
Malaki”
•	 Viktigheten	av	Malakis	profetier	ble	understreket	
av Frelseren, som siterte en del av hans ord til folket i 
Amerika etter befaling fra Faderen (se 3 Nephi 24:1). 
Hvem var profeten Malaki? Malaki var en profet i Det 
gamle testamente som skrev og profeterte rundt år 
430 f.Kr. Malaki betyr “min budbringer”, og den første 
delen av hans profeti “rettes til prestedømmet og irette-
setter dem for deres manglende tjeneste for Gud. Den 
andre delen (2:10–4:6) rettes til folket og handler om å 
gifte seg utenfor pakten, skilsmisse fra hustruer i pakten 
og å unnlate å betale tiende … De trofaste oppfordres 
til å fortsette i trofasthet, med forsikring om at Herren er 
oppmerksom på dem og at de ulydige vil falle ved Her-
rens komme” (Bible Dictionary, “Malachi”, 728). Siste 
del av Malakis budskap oppgir velsignelsene som følger 
av å adlyde tiendeloven og den spesielle rolle profeten 
Elijah skulle spille i de siste dager som forberedelse for 
det annet komme (se 3 Nephi 24–25).

3 Nephi 24:1. “Brått skal [Herren] komme til sitt 
tempel”
•	 Eldste	Dallin H.	Oaks	i	De	tolv	apostlers	quorum	sa	
at én “grunn til gjentatt lesning av Skriftene er at mange 
av profetiene og læresetningene i Skriftene har flere 
betydninger” og “flere oppfyllelser” (“Scripture Reading 
and Revelation”, Ensign, jan. 1995, 8). Dette gjelder 
også ordene “brått skal [Herren] komme til sitt tempel” 
(3 Nephi 24:1). Dette ble delvis oppfylt da Herren viste 

3 Nephi 23–26

323



seg i Kirtland tempel 3. april 1836, i starten av denne 
evangelieutdeling (se L&p 110:1–10). Det blir delvis 
oppfylt hver gang Frelseren kommer til et av sine tem-
pler, og det vil også bli oppfylt i forbindelse med det 
annet komme, når jorden vil bli renset for ugudelighet 
og bli en celestial bolig (se L&p 88:25). Følgelig vil 
jorden med rette bli omtalt som et Herrens tempel.

3 Nephi 24:2. Smelterens ild og tvetterens lut
•	 Malaki	brukte	sterk	symbolikk	ved	å	beskrive	
Messias’ komme “som smelterens ild og som tvetterens 
lut” (3 Nephi 24:2). En smelter er “en mann som skiller 
edle metaller fra slagget som de vanligvis er blandet 
med i naturen. En del av prosessen består i å anvende 
voldsom hete for å gjøre massen flytende, og derav 
kommer uttrykket ‘smelterens ild’” (Bible Dictionary, 
“Refiner”, 760).

Frelseren er som en smelter. Eldste Bruce R. McConkie 
(1915–85) i De tolv apostlers quorum forklarte: “Hans 
misjon er å rense, lutre og raffinere menneskesjelen 
slik at den kan vende tilbake til Faderens rike i en ren 
tilstand, fri for slagg. (3 Ne 27:19–21.) Hans rensende 
kraft ‘er som smelter-ild … og han skal sitte og smelte 
og rense sølvet’ på den store dag når han kommer 
for å dømme verden. (Malaki 3:2–3; 3 Ne 24:2–3; L&p 
128:24)” (Mormon Doctrine, 2. utg. [1966], 624).

En tvetters “arbeid var å vaske klærne og bleke dem” 
ved hjelp av lut (Bible Dictionary, “Fullers”, 676). Jesu 
Kristi forsoning virker som “tvetterens lut” ved at den 
renser oss for våre synder og forbereder oss til å stå 
rene og plettfrie for Guds domstol.

3 Nephi 24:5. De som undertrykker enker og 
farløse
•	 Gud	holder	oss	ansvarlige	hvis	vi	forsømmer	enkene	
og de farløse. President Thomas S. Monson uttrykte 
hvor viktige enker er for Herren og at vi må hjelpe dem:

“Ordet enke synes å ha hatt en meget viktig betydning 
for vår Herre. Han ba sine disipler vokte seg for de 
skriftlærdes eksempel, de som simulerte rettferdighet 
ved sin side kledning og sine lange bønner, men som åt 
opp enkers hus [se Lukas 20:46–47] …

Han ga følgende instruksjon til profeten Joseph Smith: 
‘Lagerhuset skal opprettholdes ved gaver som innvies til 

kirken, og enker og foreldreløse skal forsørges, likele-
des de fattige’ [L&p 83:6] …

Det kan være et faktisk behov for mat, klær og endog 
tak over hodet. Dette kan skaffes. Det finnes nesten 
alltid [en enke i nød] …

La oss huske på at etter begravelsen visner blomstene, 
venners gode ønsker blir minner, og bønnene som 
oppsendes og ordene som uttales, blir uklare i minnets 
korridorer. De som sørger, blir ofte alene. De savner 
barnelatteren, ungdommens ståk og støy og en avdød 
ledsagers ømme og kjærlige omsorg. Klokken tikker 
høyere, tiden går langsommere, og fire vegger kan 
virkelig bli et fengsel” (i Conference Report, okt. 1994, 
90–91; eller Lys over Norge, jan. 1995, 66).

3 Nephi 24:8–12
Hvilke velsignelser loves dem 

som betaler sin tiende?

3 Nephi 24:8–12. Tiende og offergaver
•	 De	som	etterlever	tiendeloven,	viser	sin	tro	på	Gud.	
Lydighet mot denne loven gir oss de velsignelser som er 
nevnt i 3 Nephi 24:10–12. Eldste Jeffrey R. Holland i De 
tolv apostlers quorum ga oss fem grunner til at ethvert 
medlem av Kirken i hvilke som helst omstendigheter 
skulle adlyde tiendeloven:

“La meg … foreslå fem grunner til at vi alle, rik eller 
fattig, mangeårig medlem eller den nyeste konvertitt, 
trofast skulle betale vår tiende og våre offergaver.

For det første, gjør det for deres barns skyld … Lær 
deres barn at mange av Kirkens velsignelser er tilgjen-
gelige for dem fordi du og de betaler tiende og offerga-
ver til Kirken …

For det annet, betal din tiende så du rettmessig kan 
gjøre krav på velsignelsene som er lovet dem som gjør 
det …

For det tredje, betal din tiende som en erklæring om at 
det å eie materielle ting og samle verdslig rikdom ikke 
er ditt livs fremste mål …

Kapittel 45
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For det fjerde, betal din tiende og dine offergaver med 
ærlighet og integritet fordi disse tingene rettmessig 
tilfaller Gud …

Dette leder til en femte grunn til å 
betale vår tiende og våre offerga-
ver. Vi skulle gjøre det som et per-
sonlig uttrykk for kjærlighet til en 
generøs, barmhjertig Fader i him-
melen. Ved sin nåde har Gud gitt 
brød til de sultne og klær til de 
fattige. På forskjellige tidspunkter i 
vårt liv vil det gjelde oss alle, 
enten timelig eller i åndelig for-

stand” (i Conference Report, okt. 2001, 39–41; eller Lia-
hona, jan. 2002, 37–39).

•	 President	Harold	B. Lee	(1899–1973)	beskrev	en	
av velsignelsene vi kan oppnå ved å betale tiende: 
“Løftet som er gitt for lydighet mot dette prinsipp, er at 
himmelens sluser vil bli åpnet og så mange velsignelser 
utøst over oss at vi knapt nok vil være istand til å ta 
imot dem. Denne åpning av himmelens sluser betyr 
naturligvis åpenbaring fra Gud til den som er villig til å 
ofre på denne måten” (The Teachings of Harold B. Lee, 
red. Clyde J. Williams [1996], 206).

•	 President Heber J. Grant (1856–1945) vitnet om at 
Gud vil velsigne dem som adlyder tiendeloven, med økt 
visdom: “Jeg bærer vitnes-
byrd – og jeg vet at det vit-
nesbyrd jeg bærer er sant 
– om at de menn og kvin-
ner som har vært helt og 
holdent ærlige overfor 
Gud, som har betalt sin 
tiende … [har Gud gitt] vis-
dom til å kunne bruke de 
gjenstående ni tideler, og 
de har vært av større verdi for dem, og de har uttrettet 
mer med dem enn de ville om de ikke hadde vært 
ærlige overfor Herren” (i Conference Report, april 
1912, 30).

•	 Eldste	Dallin H.	Oaks	tok	opp	det	enkelte	sier	når	de	
står overfor valget om å adlyde befalingen om å betale 
tiende eller ikke:

“Enkelte mennesker sier: ‘Jeg har ikke råd til å betale 
tiende.’ De som setter sin lit til Herrens løfter, sier: ‘Jeg 
har ikke råd til ikke å betale tiende.’

For en tid siden talte jeg på et møte for ledere i Kirken 
i et land utenfor Nord-Amerika. Da jeg talte om tiende, 
grep jeg meg selv i å si noe jeg ikke hadde tenkt å si. 
Jeg fortalte dem at Herren var bedrøvet over at bare en 
liten andel av medlemmene i deres land satte sin lit til 
Herrens løfter og betalte full tiende. Jeg minnet dem 
om at Herren ville holde tilbake materielle og åndelige 
velsignelser så lenge hans paktsfolk ikke holdt dette 
viktige budet.

Jeg håper disse lederne underviste medlemmene i sine 
lands staver og distrikter i dette prinsippet. Tiendeloven 
og løftet om velsignelser til dem som etterlever den, 
gjelder Herrens folk i enhver nasjon. Jeg håper våre 
medlemmer vil gjøre seg kvalifisert til Herrens velsignel-
ser ved å betale full tiende” (i Conference Report, april 
1994, 44; eller Ensign, mai 1994, 34).

3 Nephi 24:16–18. “Jeg samler mine juveler”
•	 Hvordan	blir	vi	en	av	Herrens	juveler?	En	juvel	er	en	
edelsten som måles ut fra sin reelle verdi og sin mar-
kedsverdi. Malaki og andre profeter brukte juveler som 
symboler på mennesker som “fryktet Herren” – de som 
viser respekt for ham, overholder hans ordinanser og 
har sitt navn skrevet i “en minnebok” (3 Nephi 24:16–
18; se også L&p 60:4; 101:3; 2 Mosebok 28:15–21). For å 
bli en av Herrens juveler, må du derfor trofast holde de 
pakter som er knyttet til enhver ordinans uten hensyn 
til verdslig press. Ved å gjøre dette viser du at du elsker 
Herren, og ditt navn vil bli skrevet i minneboken.

3 Nephi 25:1. “Hverken rot eller gren”
•	 Hva	vil	det	si	at	“de	stolte	…	og	alle	som	lever	
ugudelig”, vil bli brent og ikke stå igjen med hverken 
rot eller gren? (3 Nephi 25:1). Disse ordene henspiller 
på temaet i 3 Nephi 25. Tenk på dine røtter som dine 
foreldre eller forfedre, og dine grener som dine barn 
eller etterkommere. For å bli forenet med våre røtter 
og grener, må vi motta tempelordinanser. Herren sa 
han ville sende Elijah før det annet komme for å gjengi 
prestedømsnøkler som ville gjøre det mulig for familier 
å bli komplette – med både røtter og grener. I 1836 
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ble beseglingsmyndigheten gjengitt, og den gjør det 
mulig for familier å bli knyttet sammen for evig (se L&p 
110:14–16; 128:18). De stolte og ugudelige vil imidlertid 
bli oppbrent og stå igjen uten rot (forfedre) eller gren 
(etterkommere), eller de vil med andre ord være avskå-
ret fra sin familie og de beseglende velsignelser.

Eldste Jeffrey R. Holland sa følgende om dette: “Elijah 
gjenga beseglingsmyndigheten hvorved ordinanser som 
ble beseglet på jorden, også ble beseglet i himmelen. 
… Uten denne koblingen ville det ikke finnes noen 
familiebånd i evigheten, og den menneskelige familie 
ville ha levd i evigheten uten ‘hverken rot [forfedre] eller 
gren [etterkommere]’” (Christ and the New Covenant 
[1997], 297–98).

3 Nephi 25:2. “Kalver på båsen”
•	 Du	finner	en	forklaring	av	“kalver	på	båsen”	i	kom-
mentarene til 1 Nephi 22:24 (side 44).

3 Nephi 25:5–6
Hvem skal komme før “Herrens dag kommer, 

den store og forferdelige”, og hva vil han gjøre?

3 Nephi 25:5–6. Elijah skal vende hjerter
•	 Under	sitt	første	besøk	kvelden	21. september	1823,	
siterte engelen Moroni profetien i Malaki 4:5–6    for 
profeten Joseph Smith, “litt forskjellig fra ordlyden” 
( Joseph Smith–Historie 1:36–39; se også L&p 2). Denne 
profetien ble oppfylt i Kirtland tempel 3. april 1836, da 
Elijah viste seg og gjenga prestedømsnøklene til Joseph 
Smith og Oliver Cowdery (se L&p 110:13–16). Fra dette 
første besøk og til slutten av sin tjenestegjerning nevnte 
profeten Joseph Smith stadig Malakis profeti og Elijahs 
misjon.

I tillegg til den profetiske forklaringen han ga i Lære og 
pakter 128:17–18, sa også profeten Joseph Smith: “Elijah 
var den siste profet som hadde prestedømmets nøkler 
og som, før den siste evangelieutdeling, vil gjengi 
myndigheten og overdra prestedømmets nøkler slik at 
alle ordinanser kan utføres i rettferdighet. Det er riktig 
at Frelseren hadde myndighet og kunne overdra denne 
velsignelsen, men Levis sønner var for fordomsfulle. 
‘Se, jeg sender dere Elias, profeten, før Herrens dag 
kommer, den store og forferdelige,’ osv. Hvorfor sende 
Elijah? Fordi han har myndighetsnøklene til å forrette 
i alle prestedømmets ordinanser, og uten at denne 
myndighet er gitt, kunne ikke ordinansene forrettes i 
rettferdighet” (History of the Church, 4:211).

•	 Profeten	Joseph	Smith	forklarte	også	betydningen	av	
ordet vende og dets anvendelse for vår del:

“Ordet vende skulle her [i Malaki 4:5–6] ha vært oversatt 
med binde eller besegle. Men hva var hensikten med 
denne viktige misjon? Eller hvordan skulle den oppfyl-
les? Nøklene skal overleveres, Elijahs ånd skal komme, 
evangeliet skal opprettes, Guds hellige skal samles, Sion 
skal bygges og de hellige stå frem som frelsere på Sions 
berg.

Men hvordan skal de bli frelsere på Sions berg? Ved at 
de bygger sine templer, sine døpefonter og fortsetter 
med å motta alle ordinanser, dåpshandlinger, bekref-
telser, tvettinger, salvinger, ordinasjoner og beseglende 
krefter på sine hoder på vegne av alle sine forfedre som 
er døde, og forløser dem slik at de kan komme frem i 
den første oppstandelse og stige opp på herlighetens 
troner sammen med dem. Dette er den kjede som 
binder fedrenes hjerter til barna og barnas til fedrenes, 
og som oppfyller Elijahs misjon” (History of the Church, 
6:184).

3 Nephi 26:2. “Disse Skriftene som dere ikke 
hadde med dere”
•	 Jesus	Kristus	understreket	hvor	viktig	det	er	å	ha	
nøyaktige opptegnelser i hellig skrift. I tillegg til at 
oppfyllelsen av lamanitten Samuels profetier ble føyet 
til opptegnelsen (se 3 Nephi 23:7–13), fulgte Frelseren 
Faderens befaling om å gi Amerikas innbyggere “Skrif-
tene som dere ikke hadde” (3 Nephi 26:2). Han siterte 
Malaki, en profet i Det gamle testamente som levde 
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nesten 200 år etter at Lehi forlot Jerusalem. Malakis 
læresetninger fantes ikke på messingplatene, ettersom 
han levde 200 år etter at Lehi forlot Jerusalem.

3 Nephi 26:6–12. Hvis de tror, skal større ting bli 
åpenbart for dem
•	 President	Spencer W.	Kimball	(1895–1985)	sa	at	før	vi	
kan motta større tilkjennegivelser eller flere skrifter, må 
vi lese og tro på det som allerede er åpenbart: “Mange 
har i årenes løp spurt meg: ‘Når tror du vi vil motta 
resten av Mormons boks opptegnelser?’ Og jeg har sagt: 
‘Hvor mange i forsamlingen kunne tenkt seg å lese den 
forseglede del av platene?’ Nesten alltid har alle meldt 
sin interesse. Så spør jeg den samme forsamling: ‘Hvor 
mange av dere har lest den del som har blitt åpnet for 
oss?’ Og det er mange som ikke har lest Mormons bok, 
den uforseglede del. Vi søker ofte det spektakulære, 
det uoppnåelige. Jeg har møtt mange som ønsker å 
etterleve de høyere lover, selv om de ikke etterlever de 

lavere lover” (The Teachings of Spencer W. Kimball, red. 
Edward L. Kimball [1982], 531–32).

3 Nephi 26:19. “De underviste og betjente 
hverandre”
•	 Dette	er	mønsteret	i	Herrens	kirke	i	enhver	evangeli-
eutdeling: Hans paktsfolk lærer hverandre rikets lære og 
betjener hverandre i evangeliets fellesskap, for Herrens 
folk utgjør én stor familie.

Punkter å grunne på
•	 Hvor	mye	tid	og	innsats	vier	du	hver	uke	til	å	lese	

standardverkene? Hvor mye av denne tiden og inn-
satsen tror du kan regnes som “granskning”?

•	 Hvordan	har	du	vendt	ditt	hjerte	til	dine	forfedre?	
Hva mer kan du gjøre for å bidra til slektshistorie og 
tempelarbeid?

Forslag til oppgaver
•	 Legg	en	plan	som	vil	gjøre	deg	i	stand	til	regelmessig	

å granske Skriftene og de seneste konferansetalene 
fra dagens profeter.

•	 Lag	en	liste	over	velsignelser	nevnt	i	3 Nephi	24:8–12	
som er oppfylt i ditt liv, eller som du har sett bli opp-
fylt i andres liv som følge av å etterleve tiendeloven. 
Skriv en kort forklaring på hensikten med og velsig-
nelsene som kommer ved trofast lydighet mot tiende-
loven. Del dine konklusjoner med en annen.

•	 Finn	frem	til	og	organiser	navnene	på	noen	av	dine	
avdøde forfedre for innsending til templet. Sørg for 
at det blir utført ordinansarbeid for dem. Delta om 
mulig selv i dette tempelarbeidet.

3 Nephi 23–26
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3 Nephi 27–30

Kapittel 46

Innledning
Nær slutten av sin tjenestegjerning blant nephittene, 
forklarte Frelseren hva som utgjorde hans evangelium. 
Denne skriftstedsbolken i 3 Nephi 27–30 inneholder 
også mer informasjon om forvandlede personer (de 
tre nephittiske disiplene) enn noen annen del av 
Skriftene. Ved å studere kapittel 28 vil du få større 
innsikt i hvorfor Herren velger å forvandle noen av sine 
jordiske tjenere. Til sist, 3 Nephi slutter med at Mormon 
beskriver Mormons boks rolle i Israels innsamling i de 
siste dager, og at Herren (gjennom Mormon) minner 
hedningefolkene i de siste dager på at de må omvende 
seg og komme til ham. Dette er en god anledning til på 
ny å bestemme deg for å bruke Mormons bok i ditt liv 
og innby andre til å komme til Frelseren.

Kommentarer
3 Nephi 27:3–8. “[Fortell] oss hva vi skal kalle 
denne kirken”
•	 Når	vi	blir	medlem	av	Jesu	Kristi	Kirke,	påtar	vi	oss	
hans navn fordi det er hans kirke. I president Gordon B. 
Hinckleys første konferansetale som Kirkens president, 
talte han om Kirkens hellige organisasjon, dens navn og 
det medfølgende ansvar:

“Denne kirke tilhører ikke dens president. Dens over-
hode er vår Herre Jesus Kristus, hvis navn vi alle har 
påtatt oss. Vi er alle sam-
men om dette arbeidet. Vi 
er her for å hjelpe vår 
Fader i hans gjerning og 
hans herlighet, ‘å tilveie-
bringe mennesket udøde-
lighet og evig liv’ (Moses 
1:39). Deres forpliktelse er 
like alvorlig i deres ansvars-
område som min i mitt 
område. Intet kall i denne 
kirken er lite eller av mindre betydning. Vi berører alle 
andres liv mens vi utfører vår plikt. Herren har sagt til 
hver enkelt av oss i våre respektive kall:

‘Derfor, vær trofast, forbli i det embede jeg har utpekt 
deg til, styrk de svake, løft de hengende hender, og gi 
kraft til de vaklende knær’ (se L&p 81:5).

‘Og ved å gjøre disse ting, vil du gjøre det største gode 
mot dine medmennesker og gi større herlighet til ham 
som er din Herre’ (L&p 81:4)” (i Conference Report, 
april 1995, 94; eller Lys over Norge, juli 1995, 72).

•	 Eldste	James	E.	Talmage	(1862–1933)	i	De	tolv	apost-
lers quorum beskrev den logikk Herren brukte da han 
besvarte spørsmålet om hva hans kirke skulle kalles: 
“Dere husker sikkert at etter at Kristus hadde opprettet sin 
kirke blant de innfødte på dette kontinent, da han viste 
seg som en oppstanden person blant dem, etter at han 
hadde utvalgt og ordinert tolv menn til å lede Kirkens 
anliggender, oppsto det uenighet om hvilket navn Kirken 
skulle bære. De tolv, som husket Herrens imøtekom-
mende løfte om at når de påkalte ham, hvis de var av ett 
hjerte og én hensikt, så kunne de være sikre på at han 
ville høre dem. De fastet og ba, og han viste seg igjen 
blant dem på deres rådsmøte og spurte hva de ønsket. 
De sa: ‘Herre, vi vil at du skal fortelle oss hva vi skal kalle 
denne kirken.’ Hans svar, om vi omskriver det til moderne 
taleform, var følgende: Hvorfor er det noen tvil om en så 
enkel sak som det? Hvem sin kirke er det? Er det Moses’ 
kirke? I så fall gir dere den Moses’ navn. Eller hvis det er 
noe annet menneskes kirke, gi den hans navn, men hvis 
det er min kirke, som dere sier, og det er den, så oppkall 
den etter meg” (i Conference Report, april 1922, 70).

3 Nephi 27:5–6. “Påta dere Kristi navn”
•	 Eldste	Robert D.	Hales	i	De	tolv	apostlers	quorum	
forklarte forholdet mellom å påta oss Kristi navn og 
lydighetens lov, og å motta velsignelsen ved Den hellige 
ånds veiledning:

“Når vi blir døpt, påtar vi oss Jesu Kristi hellige navn. 
Å påta oss hans navn er en av de mest betydningsfulle 
opplevelser vi har i livet. Likevel gjennomgår vi noen 
ganger denne erfaringen uten å ha full forståelse av den.

Hvor mange av våre barn 
– hvor mange av oss – for-
står egentlig at vi, da vi ble 
døpt, påtok oss ikke bare 
Kristi navn, men også 
lydighetsloven?

På nadverdsmøtet hver uke 
lover vi å minnes vår Frel-
sers sonoffer når vi fornyer 
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vår dåpspakt. Vi lover å gjøre det Frelseren gjorde 
– være lydig mot Faderen og alltid holde hans bud. 
Velsignelsen vi mottar for dette, er at hans Ånd alltid vil 
være hos oss” (i Conference Report, okt. 2000, 6; eller 
Liahona, jan. 2001, 6).

3 Nephi 27:13–21
Hva sier Herren er det  

grunnleggende i hans evangelium?

3 Nephi 27:13–22. “Dette er det evangelium som 
jeg har gitt dere”
•	 Eldste	Neal A.	Maxwell	(1926–2004)	i	De	tolv	apost-
lers quorum sa at evangeliets enkelhet er grunnen til at 
noen finner evangeliet så vanskelig å godta:

“I Mormons bok sier Herren: ‘Dette er det evangelium 
som jeg har gitt dere,’ og så beskriver han sitt evange-
lium. (Se 3 Nephi 27:13–18.) Det er en enkel historie om 
en verden som en Frelser har blitt sendt til, som menne-
skene kan akseptere eller forkaste, men som ikke desto 
mindre er Messias.

Denne enkle historien er naturligvis nettopp det verden 
ikke kan akseptere, og den er så enkel at noen til og 
med kan føle seg fornærmet på grunn av evangeliets 
såkalte enkelhet …

… Det finnes dem som deler noen av våre trosoppfat-
ninger og normer, men evangeliets gjengivelse blir en 
snublesten som de ikke klarer å komme seg over. For 
de fleste mennesker er det vi forkynner, ‘dårskap’” (For 
the Power Is in Them [1970], 47–48).

Frelseren selv definerte sitt evangelium som tro, omven-
delse, dåp og Den hellige ånd (se 3 Nephi 27:19–20), 
samt å holde ut til enden (se vers 16). Han sa også at 
evangeliet var at han kom til verden for å gjøre Fade-
rens vilje og “bli løftet opp på korset” (vers 13–14).

3 Nephi 27:24–26. Herren vil dømme verden på 
grunnlag av bøkene
•	 “Ut	fra	bøkene	som	er	blitt	skrevet	og	som	skal	
skrives, skal dette folk bli dømt, for ved disse skal deres 
gjerninger bli kjent for menneskene.

Og se, alle ting er skrevet ved Faderen” (3 Nephi 
27:25–26).

President Joseph F. Smith (1838–1918) forklarte hvilken 
rolle skriftlige opptegnelser vil spille ved dommen:

“Herren vil også føre en opptegnelse, og ut fra denne 
skal hele verden bli dømt. Og dere som bærer det 
hellige prestedømme – dere apostler, biskoper og 
høyprester i Sion – vil bli kalt på til å være folkets 
dommere. Følgelig forventes det at dere skal være et 
forbilde de skal strekke seg etter, og påse at de lever i 
samsvar med evangeliets ånd, gjør sin plikt og holder 
Herrens bud. Dere skal føre en opptegnelse over deres 
handlinger. Dere skal registrere når de blir døpt, når 
de blir bekreftet og når de mottar Den hellige ånd ved 
håndspåleggelse. Dere skal registrere når de kommer til 
Sion, deres medlemskap i Kirken. Dere skal registrere 
om de utfører sine plikter som prester, lærere eller 
diakoner, som eldster, syttier eller høyprester. Dere skal 
nedskrive deres gjerninger, slik Herren sier her. Dere 
skal registrere deres tiendeinnbetalinger … men vi skal 
dømme folket, og først og fremst kreve at de gjør sin 
plikt. For å gjøre dette, må de som leder, være eksem-
plet” (Læresetninger i evangeliet, 5. utg. [1939], 138).

3 Nephi 27:27.    “Hva slags menn burde  
dere være?”
•	 Eldste	John M.	Madsen	i	De	sytti	fokuserte	spesielt	
på ordet burde i Herrens formaning om å bli som ham. 
Eldste Madsen beskrev Herrens ord som noe mer enn 
en oppfordring, nemlig et krav forbundet med våre 
pakter:

“For å motta ham og kjenne ham, må vi og alle mennes-
ker ifølge Moronis formaning ‘[komme] til Kristus og bli 
fullkommengjort i ham’ 
(Moroni 10:32; uthevelse 
tilføyd). Med andre ord, vi 
må komme til Kristus og 
gjøre vårt ytterste for å bli 
ham lik” (se Dallin H. 
Oaks, i Conference Report, 
okt. 2000, 40–44; eller Lia-
hona, jan. 2001, 40).

“Den oppstandne Herren 
sa: ‘Hva slags menn burde Ha
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dere være? Sannelig sier jeg dere, likesom jeg er’ 
(3 Nephi 27:27). Betydningen av ordet burde, slik det 
benyttes i spørsmålet hans: ‘Hva slags menn burde dere 
være?’ er avgjørende for å forstå svaret: ‘Likesom jeg er.’ 
Ordet burde bety ‘å være nødvendig’ eller ‘å regne som 
moralsk forpliktelse’ (Noah Webster’s First Edition of an 
American Dictionary of the English Language, 7. utg. 
[1993], ‘ought’; se også Lukas 24:26). De hellige Skrifter, 
både gamle og nye, bekrefter at det er ‘nødvendig’ og 
at vi er ‘forpliktet’ som ved en pakt, ‘til å være’ som han 
erklærte: ‘Liksom jeg er’ (3 Nephi 27:27; se også 3 Nephi 
12:48; Matteus 5:48; 1 Johannes 3:2; Moroni 7:48)” (i 
Conference Report, april 2002, 93; eller Liahona, juli 
2002, 88).

3 Nephi 28:1–6. Johannes den elskedes ønsker 
og tjenestegjerning
•	 Profeten	Joseph	Smith	(1805–44)	og	Oliver	Cowdery	
mottok spesifikk åpenbaring gjennom urim og tummim 
om omstendighetene rundt og de påfølgende velsig-
nelser av Johannes’ ønske om å bli i kjødet. Denne 
informasjonen kom fra et pergament som Johannes 
selv skrev og skjulte, men som ser ut til å ha gått tapt. 
I april 1829 førte Joseph og Olivers konkrete spørsmål 
om dette skriftstedet i Mormons bok, til den åpenbaring 
som er nedtegnet i Lære og pakter kapittel 7.

3 Nephi 28:9–10, 36–40. Læren om forvandling
•	 Følgende	definisjoner	bidrar	til	å	klargjøre	læren	om	
forvandling, forklarelse og oppstandelse. Legg merke 
til forskjellen mellom forvandlede personer og den mer 
midlertidige tilstand som forklarelse er:

Forvandlede personer. “Personer som er forandret så 
de ikke føler smerte, og ikke kan dø før de oppstår i 
udødelighet” (Veiledning til Skriftene, “Forvandlede 
skapninger”).

“Mange har trodd at læren om forvandling var en lære 
om at mennesker øyeblikkelig ble ført inn i Guds 
nærhet og til en evig fylde, men dette er en feilaktig 
oppfatning. Deres bolig er av en terrestrial orden, et 
sted beredt for slike personer som skulle være tjenende 
engler for mange planeter, og som foreløpig ikke har 
inngått til en så stor fylde som de som er oppstått fra de 
døde!” ( Joseph Smith, History of the Church, 4:210).

Forklarelse. “En tilstand de personer befinner seg i som 
midlertidig er forandret i utseende og natur – de er med 
andre ord blitt løftet opp på et høyere åndelig plan – så 
de kan tåle himmelske skapningers nærvær og herlig-
het” (Veiledning til Skriftene, “Forklarelse”).

Oppstandelse. “Gjenforening av ånden med det fysiske 
legeme av kjøtt og ben etter døden. Etter oppstandelsen 
vil legeme og ånd aldri mer bli adskilt, og vedkom-
mende vil være udødelig” (Veiledning til Skriftene, 
“Oppstandelse”).

3 Nephi 29:1–4. Pakter med Israels barn
•	 Eldste	Jeffrey R.	Holland	i	De	tolv	apostlers	quorum	
skrev følgende om den rolle Mormons bok spiller for 
oppfyllelsen av Guds pakter med Israel:

“Mormon avsluttet sin beskrivelse av denne storslagne 
perioden [Frelserens besøk til nephittene] … med å 
vitne om at når en opptegnelse om [ Jesu Kristi] besøk 
skulle komme til hedningefolkene (i form av Mormons 
bok), da kunne alle vite at pakten og løftene til Israel i 
de siste dager ‘allerede begynner å gå i oppfyllelse’ …

Guds pakt vil bli overholdt med alle hans paktsfolk. 
Ingen vil kunne ‘vende Herrens høyre hånd til venstre’ 
i dette spørsmålet. Og oppfordringen til hedninge-
folkene, som Kristi besøk til nephittene beskrevet i 
Mormons bok er den fremste erklæring om i de siste 
dager, er at de skal gjøre krav på den samme pakt 
og de samme løfter” (Christ and the New Covenant 
[1997], 308).

3 Nephi 29:4–7
Hvordan beskrev Mormon adferden til dem 
som forkaster Herrens åpenbaringer i de 

siste dager? Hva vil deres straff bli?

3 Nephi 29:4–8. Forakt ikke Herrens ord
•	 I	3 Nephi 29	brukes	ordene	forakte og håne for å 
advare Mormons boks lesere i de siste dager mot å ta 
lett på Herrens pakter med Israel. Når slike ord tas i 
bruk, tyder det på at når Mormons bok kommer frem, 
vil det være en utbredt mangel på forståelse, tro og 
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ærbødighet for både Frelserens annet komme og Her-
rens arbeid med å samle Israel (spesielt Juda stamme).

3 Nephi 30:2. Omvend dere fra deres onde 
gjerninger
•	 Etter	Frelserens	besøk	til	nephittene	vendte	Mormon	
tilbake til det som var hovedtemaet i Herrens instruk-
sjoner til folket – at i de siste dager vil hedningefolkene 
forkaste Herrens læresetninger og raskt synke ned i 
ugudelighet og fortapelse (se 3 Nephi 16:10; 21:14–21). 
Det som står i 3 Nephi, synes å ha gjort dypt inntrykk 
på Mormon. I sitt siste vitnesbyrd kom Mormon igjen 
inn på Frelserens læresetninger og profetier som for-
dømmer de ugudelige og fordervede og de siste dagers 
besudling og hykleri. I de siste versene av 3 Nephi ga 
Mormon oss det eneste motmiddel til disse destruktive 
tilstandene – kom til Kristus og ha tro på ham, omvend 
dere fra deres synder, bli døpt og bli fylt med Den 
hellige ånd “så dere kan bli regnet til mitt folk som er av 
Israels hus” (3 Nephi 30:2).

Punkter å grunne på
•	 Hvorfor	er	det	viktig	at	Jesu	Kristi	Kirke	kalles	ved	

Frelserens navn?

•	 Hvordan	kan	du	mer	fullstendig	påta	deg	Frelserens	
navn?

•	 På	hvilke	måter	er	forvandling og forklarelse forskjel-
lige? På hvilke måter er de like? Hvordan er forvand-
ling og forklarelse forskjellige fra oppstandelse?

•	 Mormon	nevnte	noen	ugudelige	veier.	Hvordan	til-
kjennegis disse i verden i dag?

Forslag til oppgaver
•	 Lag	en	liste	over	noen	av	Frelserens	egenskaper	som	

du synes er aller viktigst. Gransk ditt eget liv med 
hensyn til disse egenskapene, og utarbeid en plan for 
i større grad å følge hans befaling om å være “like-
som jeg er” (3 Nephi 27:27   ).

•	 Les	3 Nephi	27:5	og	nadverdsbønnene	(Moroni	4:3;	
5:2). Finn frem til det prinsippet som nevnes, som vil 
hjelpe deg å forstå betydningen av å påta deg Kristi 
navn.

3 Nephi 27–30
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4 Nephi

Kapittel 47

Innledning
Fjerde Nephi dekker de nesten 200 årene med enhet og 
harmoni i tiden etter Jesu Kristi besøk på det ameri-
kanske kontinent. “Alt folket i hele landet ble omvendt 
til Herren” (4 Nephi 1:2), noe som førte til et samfunn 
som mennesker gjennom alle tider har drømt om. Eldste 
Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum sa at 
etter Kristi besøk, “førte hans majestetiske forkynnelse 
og foredlende ånd til den lykkeligste av alle tider, en 
tid da det ikke var noen ‘strid og uoverensstemmelser 
blant dem, og alle behandlet hverandre rettferdig. Og 
de hadde alle ting felles, derfor var det ingen rik eller 
fattig, trell eller fri, men de var alle frigjorte og kunne 
ta del i den himmelske gave’ [4 Nephi 1:2–3]. Jeg antar 
at denne velsignede tilstanden kun ble oppnådd ved 
ett annet tilfelle som vi kjenner til – hvor folket i Enoks 
by ‘var av ett hjerte og ett sinn og levde i rettferdighet, 
og det var ingen fattige blant dem’ [Moses 7:18]” (i 
Conference Report, april 1996, 40; eller Lys over Norge, 
juli 1996, 32).

Tragisk nok viser andre halvdel av 4 Nephi hvordan et 
rettferdig og lykkelig folk lot stolthet og frafall snike 
seg inn blant dem, noe som til slutt førte til at deres 
samfunn ble ødelagt. Mens du studerer denne boken 
med hellig skrift, skulle du prøve å forstå hva som førte 
til det nephittiske samfunns lykke, så vel som hva som 
førte til deres samfunns elendighet og ødeleggelse.

Kommentarer
4 Nephi 1:2. “Alt folket … ble omvendt til 
Herren”
•	 President	Marion G.	Romney	(1897–1988)	i	Det	første	
presidentskap ga følgende forklaring på betydningen av 
sann omvendelse:

“Ifølge Webster betyr verbet ‘omvende seg’ å ‘vende seg 
fra en tro eller kurs til en annen’. ‘Omvendelse’ er ‘en 
åndelig og moralsk forandring …’ Slik ordet ‘omvendt’ 
brukes i Skriftene, innebærer det i alminnelighet ikke 
bare en mental godtagelse av Jesus og hans læreset-
ninger, men også en motiverende tro på ham og hans 
evangelium – en tro som bevirker en forvandling, en 
faktisk forandring i ens forståelse av meningen med 

livet og i vedkommendes troskap mot Gud – i interesse, 
i tanke og i oppførsel …

Hos en som er fullstendig omvendt, er ønsket om noe 
som er i strid med Jesu Kristi evangelium faktisk dødt 
og erstattet med kjærlighet til Gud og en fast og sty-
rende beslutning om å holde hans bud …

… Det fremgår av dette at medlemskap i Kirken og 
omvendelse ikke nødvendigvis er det samme. Å være 

omvendt og ha et vitnes-
byrd er heller ikke nødven-
digvis det samme. Et 
vitnesbyrd kommer når 
Den hellige ånd gir den 
oppriktige sannhetssøker 
en bekreftelse av sannhe-
ten. Et sterkt vitnesbyrd 
levendegjør troen, det fører 

til omvendelse og lydighet mot budene. Omvendelse til 
Kirken er på den annen side et resultat av eller beløn-
ning for omvendelse og lydighet” (i Conference Report, 
okt. 1963, 23–24).

4 Nephi 1:2. “Det var ingen strid og 
uoverensstemmelser blant dem”
•	 Med	hensyn	til	hvordan	Kirkens	medlemmer	skulle	
behandle hverandre, åpenbarte Herren: “Enhver søker å 
ivareta sin nestes interesser og gjøre alle ting med øyet 
ene og alene vendt mot Guds ære” (L&p 82:19).

•	 Hva	skal	til	for	å	bygge	opp	et	samfunn	i	dag	hvor	
det ikke finnes strid eller uoverensstemmelser? President 
Spencer W. Kimball (1895–1985) forklarte hvordan dette 
målet kan nås:

“For det første må vi eliminere enkeltindividets tendens 
til egoisme som binder sjelen, innsnevrer hjertet og 
formørker sinnet …

For det annet må vi samarbeide fullt og helt og arbeide 
i harmoni med hverandre …

For det tredje må vi legge på alteret og ofre alt det 
som Herren krever av oss. Vi begynner med å ofre ‘et 
sønderknust hjerte og en angrende ånd’ [3 Nephi 9:20]” 
(i Conference Report, april 1978, 123; eller Ensign, mai 
1978, 81).
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4 Nephi 1:1–4, 16–17
Lag en liste over hva som 

 kjennetegner et omvendt folk.

4 Nephi 1:2. “Alle behandlet hverandre rettferdig”
•	 Eldste	Sheldon F.	Child	i	De	sytti	forklarte	hva	det	vil	
si å “behandle hverandre rettferdig” i en tale om ærlig-
het og integritet:

“Når vi sier vi skal gjøre noe, gjør vi det.

Når vi gir et forpliktende tilsagn, lever vi opp til det.

Når vi får et kall, utfører vi det.

Når vi låner noe, gir vi det tilbake.

Når vi har en økonomisk forpliktelse, innfrir vi den.

Når vi inngår en avtale, holder vi den” (i Conference 
Report, april 1997, 39; eller Lys over Norge, juli 1997, 28).

•	 President	N. Eldon	Tanner	(1898–1982)	i	Det	første	
presidentskap illustrerte viktigheten av å behandle 
andre rettferdig:

“En ung mann kom til meg nylig og sa: ‘Jeg inngikk en 
avtale med en mann som krever at jeg foretar bestemte 
innbetalinger hvert år. Jeg er på etterskudd og kan ikke 
betale, for hvis jeg gjør det, vil det føre til at jeg mister 
huset mitt. Hva skal jeg gjøre?’

Jeg så på ham og sa: ‘Hold avtalen.’

‘Selv om det koster meg huset?’

Jeg svarte: ‘Jeg snakker ikke om huset ditt. Jeg snakker 
om avtalen din, og jeg tror din hustru heller vil ha en 
mann som holder sitt ord, lever opp til sine forpliktelser 
… og måtte leie et hus, enn å ha et hus med en mann 
som ikke holder sine pakter og løfter” (i Conference 
Report, okt. 1966, 99).

4 Nephi 1:3. “De hadde alle ting felles”
•	 Ett	av	kjennetegnene	på	det	nephittiske	folk	var	
at “de hadde alle ting felles” (4 Nephi 1:3). President 

Marion G. Romney beskrev hva dette betyr og hvordan 
det fungerte:

“Denne fremgangsmåten [den forente orden] ga enhver 
rett til privat eierskap og forvaltning av egen eiendom 
… Enhver eide sin del som han, etter eget forgodtbefin-
nende, kunne frasi seg, beholde og drive eller på annet 
vis behandle som sin egen …

… Han ga Kirken det overskytende av det han pro-
duserte, det som oversteg hans egen families behov 
og ønsker. Dette overskuddet gikk til et lagerhus, og 
dette lageret ble fordelt på andre og de fattiges behov 
ble dekket” (i Conference Report, april 1977, 119; eller 
Ensign, mai 1977, 93).

President Romney forklarte også hva som får et folk til å 
leve slik: “Når vi kommer dit hen at vi har ‘Kristi rene 
kjærlighet’, vil vårt ønske om å tjene hverandre ha vokst 
i den grad at vi fullt ut vil etterleve innvielsesloven. 
Etterlevelse av innvielsesloven opphøyer de fattige og 
gjør de rike ydmyke. Derved blir begge helliget. De fat-

tige, som blir befridd for 
fattigdommens lenker og 
ydmykende begrensninger, 
blir som frie mennesker i 
stand til å nå sine høyeste 
muligheter, både timelig og 
åndelig. De rike viser ved å 
innvie og gi sitt overskudd 
til de fattige, ikke ved 
tvang, men frivillig og med 
glede, den kjærlighet til 
sine medmennesker som 
Mormon kalte ‘Kristi rene 

kjærlighet’. (Moroni 7:47.) Dette vil bringe både giver og 
mottaker til den felles grunn hvor Guds ånd kan møte 
dem” (i Conference Report, okt. 1981, 132–33; eller 
Ensign, nov. 1981, 93).

•	 Eldste	Robert D.	Hales	i	De	tolv	apostlers	quorum	
forklarte hvordan vi kan forberede oss til å etterleve 
innvielsesloven: “Tiendeloven forbereder oss til å etter-
leve den høyere innvielseslov – å innvie og gi all vår 
tid, våre talenter og ressurser til Herrens verk. Inntil den 
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dagen det kreves av oss at vi etterlever denne høyere 
lov, befales vi å etterleve tiendeloven, som er å fritt gi 
en tiendedel av vår årlige inntekt” (i Conference Report, 
okt. 2002, 28; eller Liahona, nov. 2002, 27).

4 Nephi 1:5. Mirakler “i Jesu navn”
•	 President	Spencer W.	Kimball	forklarte	at	mirakler	er	
en del av Kirken i dag, akkurat som i tidligere tider:

“Vi har mirakler i dag – større enn vi kan forestille 
oss! Hvis alle miraklene som finner sted i vår egen 
tid, ble nedtegnet, ville bøkene om dem fylle mange 
bibliotekhyller.

Hva slags mirakler har vi?  
Alle former – åpenbaringer, 
syner, tungetale, helbredel-
ser, spesiell veiledning, 
utdrivelse av onde ånder. 
Hvor blir de nedtegnet? I 
Kirkens opptegnelser, i 
dagbøker, i nyhets- og tids-
skriftsartikler og i mange 
menneskers hukommelse” 
(The Teachings of Spen-
cer W. Kimball, red. 
Edward L. Kimball 
[1982], 499).

4 Nephi 1:13, 15–16. Det var ikke “noen 
stridigheter blant alt folket”
•	 Eldste	Russell M.	Nelson	i	De	tolv	apostlers	quorum	
beskrev kilden til den store fred som beskrives i 
4 Nephi:

“Man oppnår indre fred når man i ydmyk underkastelse 
virkelig elsker Gud. Vær spesielt oppmerksom på dette 
skriftstedet:

‘Det skjedde at det ikke var noen stridigheter i landet på 
grunn av Guds kjærlighet som bodde i menneskenes 
hjerter’ (4 Nephi 1:15; uthevelse tilføyd; se også 1:2).

Derfor skulle Guds kjærlighet være vårt mål. Det er det 
første bud – troens grunnvoll. Når vi utvikler kjærlighet 
til Gud og Kristus, vil kjærlighet til familie og naboer 
følge naturlig. Da vil vi ivrig prøve å ligne Jesus. Han 
helbredet. Han trøstet. Han sa: ‘Salige er de som stifter 
fred, for de skal kalles Guds barn’ (Matteus 5:9; se også 
3 Nephi 12:9).

På grunn av Guds kjærlighet vil den smerte som forår-
sakes av stridens brennende kreft, bli slukket i sjelen. 
Denne helbredelse begynner med et personlig løfte: 
‘La det bli fred på jord, og la den begynne med meg’ 
(Sy Miller og Jill Jackson: ‘Let There Be Peace on Earth’ 
[Beverly Hills, Calif.: Jan-Lee Music, 1972]). Dette enga-
sjementet vil så spre seg til familie og venner og bringe 
fred til nabolag og nasjoner.

Unngå strid. Søk gudfryktighet. Bli opplyst av evige 
sannheter. Vær Herrens likesinnede i kjærlighet og ett 
med ham i tro. Da vil ‘Guds fred, som overgår all for-
stand’ (Filipperne 4:7), bli deg til del og velsigne deg  
og dine etterkommere i mange fremtidige slektsledd”  
(i Conference Report, april 1989, 88; eller Lys over 
Norge, juli 1989, 61).

4 Nephi 1:15–17. Et Sion-samfunn
•	 Eldste	Dallin H.	Oaks	i	De	tolv	apostlers	quorum	
beskrev omstendighetene som omtales i 4 Nephi 
1:15–17, som et Sion-samfunn. Det er dette vi burde 
strebe etter i dag: “I de gode generasjonene som fulgte 
etter at den oppstandne Frelseren hadde vist seg for 
menneskene i Den nye verden, var det ‘ingen strid og 
uoverensstemmelser blant [folket], og alle behandlet 
hverandre rettferdig’ (4 Nephi 1:2). I fjerde Nephi leser 
vi: ‘Det kunne sikkert ikke være noe lykkeligere folk 
blant alle mennesker skapt ved Guds hånd’ (1:16). Vi 
burde gjøre vårt ytterste for å få tilbake slike omstendig-
heter. Åpenbaring i vår egen tid forkynner: ‘Sion må tilta 
i skjønnhet og i herlighet’ (L&p 82:14)” (i Conference 
Report, okt. 1986, 28; eller Lys over Norge, jan. 1987, 17). 
(Du finner mer informasjon om det siste dagers Sion 
i kommentarene til 3 Nephi 20:21–22; 21:23–29 på 
side 317.)
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4 Nephi 1:16–17. Det var ingen “slags -itter”
•	 På	grunn	av	enigheten	og	freden	i	landet	satte	de	
tidligere adskilte gruppene i Mormons bok, som for 
eksempel lamanittene og nephittene, til side sine 
verdslige tradisjoner og satte som sin høyeste prioritet 
læren om at “de var alle ett, Kristi barn og arvinger til 
Guds rike” (4 Nephi 1:17). Etter hvert som evangeliet 
sprer seg til “alle nasjoner, stammer, tungemål og folk” 
(Mosiah 16:1), er en av våre utfordringer som kirke å 
være “ett”, eller at det råder enighet mellom våre med-
lemmer. Dette kan være krevende når så mange raser, 
kulturer og tradisjoner føres sammen.

•	 President	James E.	Faust	(1920–2007)	i	Det	første	
presidentskap sa at til tross for mangfold med hensyn til 
kultur, rase eller tradisjoner, kan enighet utvikles:

“Jeg har lært å beundre, respektere og elske de gode 
mennesker av alle raser, kulturer og nasjoner som jeg 
har fått anledning til å besøke. Det er min erfaring at 
ingen rase eller klasse synes noen annen overlegen 

i åndelighet og trofasthet. De som ser ut til å bry seg 
minst om det åndelige, er de – uansett rase, kultur eller 
nasjonalitet – som Frelseren omtaler i lignelsen om 
såmannen, som ‘kveles … av bekymringer og rikdom 
og livets lyst, så de ikke bærer fullmoden frukt’ [Lukas 
8:14] …

Etter hvert som vi kommer inn i flere og flere land i 
verden, finner vi en rik kulturell variasjon i Kirken. Men 
likevel kan det være ‘enhet i tro’ [Efeserne 4:13]. Hver 
gruppe legger spesielle gaver og talenter på Herrens 
bord. Vi kan alle lære mye verdifullt av hverandre. Men 
hver enkelt av oss skulle også frivillig søke å nyte godt 
av de forenende og frelsende pakter, ordinanser og 
læresetninger i vår Herre Jesu Kristi evangelium.

I det store mangfold av mennesker, kulturer og omsten-
digheter husker vi at vi alle er like for Herren” (i Confe-
rence Report, april 1995, 81–82; eller Lys over Norge, juli 
1995, 62).

Tre Sion-samfunn

2 Nephittenes Sion  
(nephittenes gullalder)  
4 Nephi 1:1–3

3 De siste dagers Sion  
(det nye Jerusalem)  
Moses 7:60–65

1 Sion i tiden før syndfloden  
(Enoks by)  
Moses 7:16–19

(Tiden før syndfloden) 
Enoks virke

(gjenopprettelsen) 
Forberedelse for Kristi 

annet komme

(Tidens midte) Jesu Kristi 
personlige tjenestegjer-

ning blant jødene

Frelserens regje-
ring i herlighet i 

1000 år

Adam Abraham Tolv apostler TusenårsriketNoah Moses Joseph Smith

Lehi Moroni

Tolv 
nephittiske 

disipler
Jesu Kristi personlige 
tjenestegjerning blant 

nephittene

Historien om nephittene og lamanittene
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•	 Eldste	Richard G.	Scott	i	De	tolv	apostlers	quorum	
rådet også Kirkens medlemmer til å sette til side kultu-
relle tradisjoner, rasetradisjoner eller andre tradisjoner 
som er i strid med Jesu Kristi læresetninger, ettersom 
disse tradisjonene undergraver lykkens store plan:

“Din himmelske Fader bestemte at du skulle fødes i en 
spesiell slektslinje, hvorfra du har fått din arv gjennom 
rase, kultur og tradisjoner. Den slektslinjen kan gi en 
rik arv og gode grunner til å fryde seg. Likevel har du 
ansvar for å finne ut om det er noen del av denne arven 
som må forkastes fordi den strider mot Herrens plan for 
lykke …

Jeg bærer vitnesbyrd om at du vil fjerne hindringer for 
lykke og finne større fred når du gjør troskap mot ditt 
medlemskap i Jesu Kristi Kirke og hans læresetninger 
til grunnvollen i ditt liv. Når familie eller nasjonale 
tradisjoner eller skikker strider mot Guds læresetninger, 
så avstå fra dem. Når tradisjoner og skikker er forenlige 
med hans læresetninger, skulle de skattes og følges for 
å bevare din kultur og arv. Det er en arv som du aldri 
trenger å forandre. Det er den arv du har som en datter 
eller sønn av vår Fader i himmelen. Styr ditt liv ifølge 
den arven, så vil du finne lykke” (i Conference Report, 
april 1998, 112, 114; eller Lys over Norge, juli 1998, 86).

4 Nephi 1:20. Det begynte igjen å bli lamanitter  
i landet
•	 Splid	er	en	følge	av	urettferdighet.	Følgende	kom-
mentar hevder at stolthet er spiren til alle former for 
splid og grunnen til at enkelte “hadde forlatt kirken” og 
påtatt seg navnet lamanitter (4 Nephi 1:20). “Hvorfor 
spilte det noen rolle for et folk hva de ble kalt? Hvorfor 
var det så viktig for dem å bli kalt lamanitter? Hvorfor 
ville en gruppe velge å gi avkall på de overmåte store 
privilegier som følger enhet, for å bli kalt ved det ene 
eller det andre navnet? Svaret er enkelt: stolthet. Et 
ønske om å være annerledes. En lengsel etter aner-
kjennelse. Frykt for å bli oversett. Trang til offentlig 
oppmerksomhet. De rettferdige føler intet behov for 
oppmerksomhet, intet ønske om ros, ingen tilbøyelighet 
til å forlange anerkjennelse. De hovmodige står på 
sine krav, selv om de tar feil. De hovmodige føler at de 
må gjøre ting på sin måte, selv om den måten er den 
gale måten. De hovmodige insisterer på å gå sin egen 

vei, selv om veien de tar, er vid og bred og fører til 
fortapelse” ( Joseph Fielding McConkie, Robert L. Millet 
og Brent L. Top: Doctrinal Commentary on the Book of 
Mormon, 4 bind [1987–92], 4:204–5).

4 Nephi 1:24. “Oppblåste av stolthet”
•	 En	rekke	ganger	i	Mormons	boks	historie	gjen-
nomgikk folket en syklus av rettferdighet, fremgang, 
rikdom, stolthet, ugudelighet, ødeleggelse, ydmykhet og 
rettferdighet igjen. Du finner mer informasjon om dette 
og en oversikt over stolthetssyklusen i “Syklusen med 
rettferdighet og ugudelighet” i tillegget (side 403).

Se kommentarene til Helaman 3:33–34, 36; 4:12 
(side 257) og kommentarene til Helaman 12:5–6 
(side 270).

4 Nephi 1:24–30
Mens du studerer disse versene, skulle 
du merke deg prosessen som til slutt 

fikk folket til å fornekte Kristus.

4 Nephi 1:36. “De hadde en sterk tro på Kristus”
•	 Eldste	Neal	A.	Maxwell	(1926-2004)	i	De	tolv	apost-
lers quorum talte om hva som kjennetegner dem som 
virkelig tror på Frelseren:

“Sanne troende er faste i sitt syn på Kristus. Til tross for 
deres svakheter er deres åndelighet konsentrert om 
Frelseren, slik at deres syn på alt annet settes i dette 
dyrebare perspektiv.
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Sanne troende utfører med glede sine ansvarsoppgaver i 
riket. Disse oppgavene kan vanligvis måles og er enkle 
og liketil. De omfatter å ta del i nadverden, yte kristen 
tjeneste, studere Skriftene, be, faste, motta ordinanser, ta 
seg av plikter i familien, betale tiende og offergaver …

Sanne troende er ydmyke. De er ‘saktmodig[e] og 
ydmyk[e] av hjertet’ [Moroni 7:43] … De blir ikke lett 
fornærmet. De avviser ikke råd …

Sanne troende er villige til å gjøre det Kristus ønsker … 
Er vi villige til å la Herren lede oss til flere utviklende 
erfaringer? Eller viker vi unna? De ting som foredler 
sjelen, medfører uunngåelig anstrengelse.

Sanne troende har en avbalansert tilfredshet. De finner 
balanse mellom å være tilfreds og å ønske seg en vikti-
gere rolle …

Sanne troende ber. Deres bønner er oppriktige … Den 
sanne troendes bønner er inspirert, i hvert fall noen 
ganger.

Sanne troende både oppfører seg riktig og har riktige 
grunner for sin oppførsel. De er så sikre i sitt forhold til 
Herren at det gode de gjør, ville vedvare selv om ingen 
så dem …

Sanne troende gleder seg over andres fremgang … De 
betrakter ikke kolleger som konkurrenter.

Sanne troende husker at å glemme er en del av tilgivelse. 
De følger Herrens eksempel: ‘Jeg Herren, kommer 
[deres synder] ikke mer i hu’ (L&p 58:42) …

Sanne troende er uskyldige hva synd angår, men ikke 
naive. De er vennlige, men oppriktige. De elsker sine 
medmennesker …

Sanne troende er lykkelige.  
Istedenfor et sørgmodig 
uttrykk har de som virkelig 
tror på Kristus, en disipli-
nert entusiastisk holdning 
til å frembringe rettferdig-
het. De tar livet på alvor, 
men har også godt humør” 
(“Sanne troende”, Lys over 
Norge, des., 1994, 11–14).

4 Nephi 1:38–39. “De lærte sine barn at de ikke 
skulle tro”
•	 Eldste	Russell M.	Nelson	rådet	foreldre	til	å	unngå	
å bruke merkelapper som polariserer eller fører til at 
barna utvikler fordommer:

“Når nephittene virkelig var rettskafne, ble deres 
tidligere polarisering borte. ‘Det skjedde at det ikke var 
noen stridigheter i landet på grunn av Guds kjærlighet 
som bodde i menneskenes hjerter …

Dessverre er oppfølgeren til denne historien ingen glad-
historie. Disse behagelige omstendighetene vedvarte 
helt til ‘en liten del av folket … hadde gjort opprør … 
og påtatt seg navnet lamanitter’ [4 Nephi 1:20], blåst nytt 
liv i gamle fordommer og igjen lært sine barn å hate, 
‘likesom lamanittene fra begynnelsen av ble opplært til 
å hate Nephis barn’ [4 Nephi 1:39]. Slik begynte polari-
seringen om igjen.

Jeg håper vi vil lære denne viktige lekse og slette split-
tende navn fra vårt ordforråd. Apostelen Paulus sa: ‘Her 
er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er 
ikke mann og kvinne. For dere er alle én i Kristus Jesus’ 
[Galaterne 3:28; se også Kolosserne 3:11].

Vår Frelser innbyr oss ‘til å komme til ham og ta del i 
hans godhet. Og han viser ingen bort som kommer til 
ham, hverken sort eller hvit, trell eller fri, mann eller 
kvinne … alle er like for Gud’ [2 Ne 26:33]” (“A More 
Excellent Hope” Ensign, feb. 1997, 63).

4 Nephi 1:42–46. Hemmelige eder og forbund
•	 Du	finner	mer	informasjon	om	strid	og	hemme-
lige gjerninger i kommentarene til Helaman 1:1–21 
(side 255) og til Helaman 1–2 (side 255).

4 Nephi 1:46. Det var ingen foruten Jesu disipler 
som var rettferdige
•	 Når	man	leser	4 Nephi	1:46,	kan	man	få	inntrykk	av	
at Jesu 12 disipler og de tre nephitter nå var de eneste 
rettferdige blant nephittene. Mormon skrev imidlertid 
en viktig presisering til dette i Alma 45:13–14. Ifølge 
disse versene på slutten av Mormons bok, ble “Kristi 
fredelige etterfølgere” (Moroni 7:3) også kalt Jesu 
disipler.
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Punkter å grunne på
•	 Hvordan	ville	ditt	liv	ha	vært	annerledes	om	du	levde	

i et samfunn som det som beskrives i første halvdel 
av 4 Nephi? Hvordan kan du bidra til å skape den 
samme fred og harmoni i din familie og ditt hjem?

•	 I	andre	halvdel	av	4 Nephi	kom	folket	inn	i	et	todelt	
mønster som førte til fortapelse. For det første, stolt-
het (4 Nephi 1:24–43; se også 3 Nephi 6:28–29) og 
for det annet, hemmelige forbund (4 Nephi 1:42–46; 
se også 3 Nephi 6:28–29). Dette mønsteret dukket 
igjen opp i Ethers bok (stolthet i Ether 11:12–14 og 

hemmelige forbund i Ether 13:15). Hvordan kan 
du unngå å gjøre de samme feilene som nephit-
tene gjorde på slutten av de 200 årene med fred og 
fremgang?

Forslag til oppgaver
•	 4 Nephi	belyser	strid	og	hvorfor	det	er	så	viktig	å	
avskaffe dette. Etter først å ha funnet frem til kilder til 
strid i ditt eget liv, legger du en plan for hva du kan 
gjøre for å avskaffe eller begrense strid i ditt liv.
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Mormon 1– 6

Kapittel 48

Innledning
Etter å ha sammenfattet beretningene om Herrens 
besøk blant nephittene og de 200 årene med fred som 
fulgte, rapporterte Mormon at fra og med det 201. år 
begynte stolthet, uenighet og ugudelighet å få overhånd 
(se 4 Nephi 1:24–47). I Mormons bok leser vi om 
hendelser hvor han var øyenvitne. Disse hendelsene 
omfatter den nephittiske sivilisasjons fall. I Mormon 1–6 
kan vi føle Mormons sorg over sitt folks ødeleggelse, 
en ødeleggelse som kom over dem fordi de forkastet 
Herren og hans evangelium. Vi kan også bestemme oss 
for å unngå slike ulykker i vårt eget liv.

Kommentarer
Mormon 1:1. “Jeg, Mormon”
•	 Profeten	Joseph	Smith	(1805–44)	sa:	“Ordet	mor-
mon betyr bokstavelig talt mer godt” (History of the 
Church, 5:400).

•	 I	en	oversikt	over	Mormons	liv	snakket	president	
Gordon B. Hinckley (1910–2008) om betydningen av 
Mormons navn, et navn som har blitt en henvisning til 
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige:

“La meg et øyeblikk få minne dere om hvor stor og god 
denne mannen Mormon var. Han levde på det ame-
rikanske kontinent i det fjerde århundre etter Kristus. 
Som ti år gammel gutt beskrev folkets historiker, som 
het Ammaron, Mormon som ‘et forstandig barn med 
et årvåkent blikk’ (Mormon 1:2). Ammaron ga ham en 
oppgave som gikk ut på at når han ble 24 år gammel, 
skulle han overta ansvaret for opptegnelsen over de 
generasjoner som hadde gått foran ham.

Årene etter Mormons barndom var fylt av grufull blods-
utgytelse for hans nasjon, resultatet av en lang, ustyrlig 
og redselsfull krig mellom dem som ble kalt nephitter 
og dem som ble kalt lamanitter.

Mormon ble senere nephittenes hærfører og var vitne til 
det blodbad som hans folk ble utsatt for, og han gjorde 
det klart for dem at deres stadige nederlag skyldtes at 
de vendte ryggen til Herren, som til slutt overlot dem til 
seg selv …

Han skrev til vår generasjon, advarte og bønnfalt oss, og 
i treffende ordelag forkynte han sitt vitnesbyrd om den 
oppstandne Kristus. Han minnet om de ulykker som 
ville komme hvis vi vendte oss bort fra Herrens veier, 
slik hans eget folk hadde gjort.

Da han visste at hans eget liv også snart ville ta slutt 
fordi hans fiender jaktet på de overlevende, ba han om 
at vår generasjon måtte vandre i tro, håp og nestekjær-
lighet, og sa: ‘Kjærligheten er Kristi rene kjærlighet, og 
den varer evig, og den som er i besittelse av den på den 
siste dag, ham skal det bli vel med’ (Moroni 7:47).

Slik var den godhet, styrke, kraft og tro som preget pro-
feten og lederen Mormon” (i Conference Report, okt. 
1990, 69–70; eller Lys over Norge, jan. 1991, 53).

Mormon 1:16. Bevisst opprør mot Gud
•	 Eldste	Jeffrey R.	Holland	i	De	tolv	apostlers	quorum	
stilte Mormons åndelige modenhet opp mot Mormons 
folks syndige tilstand. Til tross for Mormons rettferdige 
ønske, ble han forbudt å forkynne på grunn av folkets 
opprørske tilstand: “Den voksende Mormon, som da 
var femten år gammel, sto utenfor syndigheten som han 
fant rundt seg og hevet seg over sin tids håpløshet. Der-
med ble han ‘besøkt av Herren og fikk smake og kjenne 
Jesu godhet’, idet han tappert forsøkte å forkynne for 
sitt folk. Men slik Gud av og til gjør når de som har 
mottatt så mye lys, forkaster det, lukket han bokstavelig 
talt Mormons munn. Han ble forbudt å forkynne for en 
nasjon som bevisst gjorde opprør mot sin Gud. Disse 
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menneskene hadde forkastet miraklene og budskapene 
som ble gitt dem av tre forklarede nephittdisipler, som 
nå også var bragt til taushet i sin tjenestegjerning og 
blitt ført bort fra den nasjon som de hadde blitt sendt 
til” (Christ and the New Covenant [1997], 318).

•	 Mens	han	var	medlem	av	De	sytti,	forklarte	eldste	
Dean L. Larsen at opprør mot Gud har røtter som, 
hvis dette ikke korrigeres, sprer seg med katastrofale 
ringvirkninger:

“Gjennom historien ser vi at når noen begynner å vike 
av fra den kurs som er staket ut av Herren, skyldes det 
at enkeltpersoner begynner å inngå kompromisser med 
Herrens normer. Dette gjelder ikke minst når overtredel-
sen er bevisst og ingen omvendelse finner sted. Husk 
Mormons beskrivelse av dem som vendte seg bort fra 
den rette vei på hans tid. De syndet ikke i uvitenhet. De 
gjorde bevisst opprør mot Gud. Det skjedde ikke som 
en allmenn bevegelse. Det begynte med at enkeltmed-
lemmer av Kirken bevisst begynte å gå på akkord med 
Herrens normer. De prøvde å unnskylde sine avvik med 
at andre også gjorde det. De som bevisst synder, prøver 
snart å fastsette sine egne normer som de kan føle seg 
mer vel med, og som rettferdiggjør deres feilgrep. De 
ønsker også å omgås dem som er villige til å bli med 
dem på denne selvbedragerske vei.

Etter hvert som det blir stadig flere villfarne, blir deres 
innflytelse stadig større. Dette kan beskrives som ‘den 
store og rommelige bygning-syndromet’. Skråplanet 
blir stadig brattere og farligere når de som befinner seg 
der, åpenlyst fortsetter å identifisere seg med og delta 
sammen med den gruppen som følger Herrens vei. 
Verdier og normer som en gang var klare, blir fordun-
klede og uvisse. Adferdsnormen begynner å gjenspeile 
denne fordunklingen av sanne prinsipper. Adferd som 
tidligere ville ha forårsaket vemmelse og uro, blir nå 
ganske alminnelig” (“Likening the Scriptures unto Us”, 
i Monte S. Nyman og Charles D. Tate jr., red., Alma, the 
Testimony of the Word [1992], 8).

Mormon 1:19. Trolldom, hekseri og magi
•	 President	James E.	Faust	(1920–2007)	i	Det	første	
presidentskap advarte mot å være nysgjerrig på Satans 
mysterier: “Det tjener ingen hensikt å bli opptatt av 
Satan og hans mysterier. Det er ikke heldig å komme 

det onde for nær. Det er altfor lett å bli brent når man 
leker med ild … Den eneste trygge kurs er å holde seg 
langt unna ham og hans onde virksomhet eller urede-
lighet. Djeveldyrkelse, trolldom, hekseri, voodoo, sort 
magi og alle andre former for demondyrkelse skulle 
skys som pesten” (i Conference Report, okt. 1987, 40; 
eller Lys over Norge, jan. 1988, 30).

Mormon 2:13. “De fordømtes sorg”
•	 Eldste	Neal A.	Maxwell	(1926–2004)	i	De	tolv	
apostlers quorum forklarte forskjellen mellom bedrø-
velse etter Guds sinn og “de fordømtes sorg”: “Etter 
erkjennelsen blir sjelen oversvømt av anger. Dette er en 
‘bedrøvelse etter Guds sinn’, ikke bare ‘verdens bedrø-
velse’ eller ‘de fordømtes sorg’, og da kan vi ikke lenger 
‘glede [oss] i synd’ (2 Korinterbrev 7:10; Mormon 2:13). 
På den annen side kan falsk anger sammenlignes med 
at vi ‘kjærtegner våre svakheter’. Gjennom en rituell 
anger sørger vi over våre feilgrep, men forsøker ikke å 
bøte på dem” (i Conference Report, okt. 1991, 40; eller 
Lys over Norge, jan. 1992, 35).

President Ezra Taft Benson (1899–1994) forklarte for-
skjellen mellom de fordømtes sorg og bedrøvelse etter 
Guds sinn slik at vi skulle forstå den sorg som fører til 
rensende omvendelse: “Bedrøvelse etter Guds sinn er 
en Åndens gave. Det er en dyp erkjennelse av at våre 
handlinger har krenket vår Fader og vår Gud. Det er en 
klar og tydelig bevissthet om at vår adferd har påført 
Frelseren, som var uten synd, den største av alle, kvaler 
og lidelser. Våre synder fikk ham til å blø fra hver pore. 
Denne meget reelle mentale og åndelige smerte er det 
skriftene omtaler som å ha ‘et sønderknust hjerte og en 
angrende ånd’ (L&p 20:37). En slik ånd er en absolutt 
forutsetning for sann omvendelse” (Teachings of Ezra 
Taft Benson [1988], 72).

Mormon 2:15. “Nådens dag var forbi”
•	 Eldste	Jeffrey R.	Holland	kommenterte	de	skrem-
mende ordene i Mormons beretning om at det var 
for sent å redde hans folk: “Det er på dette punkt i 
nephittenes historie – like under 950 år etter at den 
begynte, og like over 300 år etter at de hadde blitt 
besøkt av Guds Sønn – at Mormon innså at historien 
var omme. I den kanskje mest skremmende linjen han 
noensinne skrev, sa Mormon ganske enkelt: ‘Jeg forsto 

Kapittel 48

340



at nådens dag var forbi for dem, både timelig og ånde-
lig.’ Hans folk hadde lært denne mest skjebnesvangre 
av alle lærdommer – at Guds ånd ikke alltid vil streve 
med menneskene, at det er mulig, både for et folk og 
for enkeltpersoner, at tiden løper ut. Omvendelsens 
dag kan passere, og den hadde passert for nephittene. 
De ble ‘hugget ned i åpent opprør mot sin Gud’, og i 
en metafor som nesten er for levende i sin moralske 
kommentar, ble de ‘liggende som gjødselhauger på 
marken’” (Christ and the New Covenant, 319).

•	 President	Spencer W.	Kimball	(1895–1985)	beskrev	
hvordan vi i dag også kan trekke oss bort fra omvendel-
sens rensende nåde: “Det er sant at omvendelsens store 
prinsipp alltid står til disposisjon, men for de ugudelige 
og opprørske er dette en uttalelse med store reserva-
sjoner. Eksempelvis er synd meget vanedannende, og 
av og til kommer menneskene til et punkt hvor ingen 
vei fører tilbake … Etter hvert som overtrederen synker 
dypere og dypere ned i sin synd, får feilen stadig større 
fotfeste og viljen til å forandre seg svekkes, det blir sta-
dig mer håpløst; og vedkommende sklir nedover inntil 
han enten ikke ønsker å klatre tilbake eller ikke har 
kraft til å gjøre det” (Tilgivelsens mirakel, [1969], 111).

Mormon 2:19
Hva lærer vi av dette verset som ga Mormon 

håp i sorgen over sitt folks ugudelighet?

Mormon 2:26. “Vi var overlatt til oss selv”
•	 Vi	kan	kanskje	ikke	forstå	og	verdsette	hvor	mye	
vår himmelske Fader hjelper oss i hverdagen når vi 
prøver å leve trofast. Mormon skrev at da hans folk 
ble ugudelig, mistet de Herrens styrke som tidligere 
hadde beskyttet dem. Mens han var medlem av De sytti, 
forklarte eldste Ray H. Wood: “Når en person bryter et 
av Guds bud og ingen omvendelse finner sted, trekker 
Herren sin beskyttelse og støtte tilbake. Når Guds kraft 
ikke lenger er med oss, kan vi være helt sikre på at pro-
blemet ligger hos oss og ikke hos Gud. ‘Jeg, Herren, er 
forpliktet når dere gjør som jeg sier, men når dere ikke 
gjør som jeg sier, har dere intet løfte’ (L&p 82:10). Våre 
misgjerninger fører til fortvilelse. De skaper bedrøvelse 
og slukker det ‘fullkomment [klare] håp’ som Kristus 
tilbyr (2 Nephi 31:20). Uten Guds hjelp er vi overlatt 
til oss selv” (i Conference Report, april 1999, 54; eller 
Liahona, juli 1999, 48).

Mormon 3:8–11. Mormon nektet å være hærfører
•	 Til	tross	for	at	Mormon	hadde	ledet	sitt	folk	i	cirka	
35 år, nektet han nå å lede dem. Mormon må ha blitt 
påvirket av den forkortelse han gjorde av Mormons 
bok. Han så kaptein Moronis og Helamans rettmessige 
grunner til å gå til krig (se Alma 43:9–58:12) – nemlig å 
forsvare sitt land, sine hus, hustruer, barn, rettigheter og 
privilegier, sin frihet og sin mulighet til å etterleve sin 
religion. Han lærte sitt folk disse hensiktene med krig 
(se Mormon 2:23–24). Etter å ha sett den motivasjon 
nephittene på hans tid hadde for å kjempe mot lamanit-
tene – å “hevne sine brødres blod” og at de “begynte … 
å rose seg av sin egen styrke” og at de var skyld i stor 
“ugudelighet og avskyelighet” – nektet han en tid å lede 
deres hærstyrker (Mormon 3:9–14).

Mormon 3:9; 4:8. Rose seg
•	 Eldste	Neal A.	Maxwell	minnet	oss	på	å	anerkjenne	
vår himmelske Faders styrke istedenfor vår egen: “Før vi 
nyter fruktene av rettferdige anstrengelser, la oss derfor 
først anerkjenne Guds hånd i dem. Ellers rasjonaliserer 
vi og sier: ‘Det er min kraft og min sterke hånd som har 
vunnet meg denne rikdom’ (5. Mosebok 8:17). Eller så 
uttaler vi brautende som oldtidens Israel ville ha gjort 
(med unntak av Gideons bevisst reduserte hær): ‘Min 
egen hånd har frelst meg’ (Dommernes bok 7:2). Når vi 
skryter av vår egen ‘hånd’, blir det dobbelt så vanskelig 

Mormon 1–6

341



å anerkjenne Guds hånd i alle ting (se Alma 14:11; 
L&p 59:21)” (i Conference Report, april 2002, 43; eller 
Liahona, juli 2002, 39).

Mormon 3:12. “Ifølge den Guds kjærlighet som 
var i meg”
•	 Mens	han	var	medlem	av	Det	presiderende	biskops-
råd, formante biskop Glenn L. Pace oss til å gjøre vårt 
ytterste for å vise den samme kjærlighet som Mormon 
viste: “Denne profet hadde en Kristus-lik kjærlighet til et 
fallent folk. Kan vi være tilfreds med å elske mindre? Vi 
må gå på med Kristi rene kjærlighet for å spre evangeli-
ets gode nyheter. Når vi gjør dette og kjemper det godes 
krig mot det onde, lys mot mørke og sannhet mot løgn, 
må vi ikke forsømme vårt ansvar for å forbinde sårene 
til dem som har falt i slaget. I riket er det ikke plass for 
fatalisme” (i Conference Report, okt. 1990, 8; eller Lys 
over Norge, jan. 1991, 6).

Mormon 3:18–22. Vår dom
•	 Eldste	Bruce R.	McConkie	(1915–85)	i	De	tolv	
apostlers quorum forklarte at andre ville ta del i vår 
dom: “Realiteten er at det vil finnes et helt hierarki 
av dommere som, under Kristi ledelse, vil dømme de 
rettferdige. Han alene vil utstede forordningene om 
de ugudeliges fordømmelse” (The Millennial Messiah 
[1982], 520).

Skriftene forteller oss at det vil være minst fem kilder 
som vil spille inn på dommens dag:

 1. Oss selv (se Alma 41:7; History of the Church, 6:314)

 2. Våre biskoper (se L&p 41:9; 58:14, 17–20; 64:40; 
72:17)

 3. Skriftene (se Johannes’ åpenbaring 20:12; 2 Nephi 
25:18; 29:11; 33:14; 3 Nephi 27:25–26)

 4. Apostlene (se Matteus 19:27–30; 1 Nephi 12:9; 
3 Nephi 27:27; Mormon 3:18; L&p 29:12)

 5. Jesus Kristus (se Johannes 5:22; 3 Nephi 27:14)

•	 President	John	Taylor	(1808–87)	utdypet	apostlenes	
rolle i vår dom ytterligere: “Kristus står ved roret … 
Det virker ganske rimelig at dersom de tolv apostler i 
Jerusalem skal være dommere over de tolv stammer, 
og de tolv på dette kontinent skal være dommere over 
Nephis etterkommere, at Jareds bror og Jared skal være 
dommere over jaredittene og deres etterkommere, og 
videre at Det første presidentskap og De tolv som har 

innehatt embedet i vår tid, skal ha samme funksjon 
overfor menneskene i denne evangelieutdeling” (The 
Gospel Kingdom, red. G. Homer Durham [1987], 138).

Mormon 3:20–22; 5:12–14. En formaning om å 
tro på Kristus
•	 President Gordon B. Hinckley vitnet om at Mormons 
bok er et annet vitne om Kristus: “Denne hellige skrift 

fra den nye verden ligger 
foran oss som et ytterligere 
vitne om at vår Herre Jesus 
Kristus lever og at han er 
Guds Sønn, om hans forso-
nings altomfattende virk-
ning og om at han kom ut 
av den mørke grav. Innen-
for disse permer finnes mye 
av det sikre profetiske ord 
om ham som skulle bli født 

av en jomfru, Sønn av Den allmektige Gud. Boken inne-
holder forutsigelser om hans arbeid blant menneskene 
som en jordisk person. Den inneholder en erklæring 
om hans død, om det lytefrie lam som ble ofret for ver-
dens synder. Og den inneholder en beretning som er 
gripende og inspirerende og sann, om den oppstandne 
Kristi besøk blant levende menn og kvinner på den 
vestlige halvkule. Vitnesbyrdet er her. Det er håndgripe-
lig. Det kan leses. Det kan grunnes på. Vi kan be om 
det med et løfte om at den som ber, skal få vite ved 
Den hellige ånds kraft at det er sant og gyldig (se 
Moroni 10:3–5)” (i Conference Report, april 1994, 95; 
eller Ensign, mai 1994, 72).

Mormon 4:23. Kort oversikt over platenes 
bevegelser
•	 Ammaron	ba	Mormon	ta	med	seg	Nephis	store	plater	
fra høyden Shim og gjøre tilføyelser på dem. Mormon 
skulle la resten av platene (messingplatene, Nephis 
mindre plater og Ethers plater) bli igjen i høyden Shim 
(se Mormon 1:2–4). Mormon tok ut de større platene, 
skrev en fullstendig beretning om sitt folks aktiviteter 
på dem og brukte en del av dem til å skrive sin egen 
sammenfattede og forkortete historie om sitt folk 
(se Mormon 2:18). Senere vendte Mormon tilbake til 
høyden Shim og fjernet alle platene (messingplatene, 
Nephis mindre plater, Ethers plater og alle andre plater) 
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fra høyden (se Mormon 4:23). I frykt for at lamanittene 
ville ødelegge opptegnelsene, gjemte Mormon platene 
igjen – med unntak av sin forkortelse og Nephis mindre 
plater (gullplatene) i Cumorah-høyden (se Mormon 
6:6). Disse gullplatene ga han til sin sønn Moroni (se 
Mormon 6:6; Mormons ord 1:1–7).

Mormon 5:12–14
Hva mente Mormon var  hovedhensikten 

med at han førte opptegnelsene? 
(se også Mormon 3:20–21).

Mormon 5:16. Ånden “sluttet å streve med deres 
fedre”
•	 President Harold B. Lee (1899–1973) forklarte at de 
ugudelige menneskene på Mormons tid ikke bare 
hadde mistet Den hellige 
ånd, men også Kristi ånd: 
“Mormon beskrev noen 
mennesker, sitt eget folk, 
som Herrens ånd hadde 
forlatt, og når jeg leser det 
… virker det klart for meg 
at det han snakket om, ikke 
bare var en manglende 
evne til å motta Den hellige 
ånds veiledning, men han snakket om det sannhets lys 
som alle som er født inn i verden, har krav på, og som 
aldri vil slutte å streve med vedkommende før han eller 
hun mister det på grunn av sine egne synder” (i Confe-
rence Report, april 1956, 108).

Mormon 5:17. “En gang et tiltalende folk”
•	 Mormon	sørget	over	sitt	folks	fordervede	tilstand,	
som til sammenligning én gang hadde vært “tiltalende”. 
President Gordon B. Hinckley reflekterte over visse 
velsignelser som er forbundet med å være tiltalende, og 
forutsetningene for å oppnå en slik tilstand: “Vi har den 
store velsignelse i form av visdom, kunnskap, til og med 
kunnskapens skjulte skatter. Vi er lovet at vårt land skal 
være et herlig land hvis vi bare vil vandre i lydighet mot 
hans lov. Jeg kan tolke ordet land som folk, at de som 
vandrer i lydighet, skal være et tiltalende folk. Hvilken 

storartet tilstand å være et tiltalende folk som andre 
vil beskrive som velsignet!” (i Conference Report, april 
1982, 60; eller Ensign, mai 1982, 40).

Mormon 5:23. “I Guds hender”
•	 Mormon	skrev	for	oss	i	de	siste	dager,	idet	han	
formante oss til å anerkjenne Gud og hans kraft. Vi er i 
hans hender. Eldste W. Craig Zwick i De sytti forklarte 
noe av symbolikken og noen av velsignelsene forbun-
det med å være i Guds hender:

“Hendene er symbolsk uttrykksfulle kroppsdeler. På 
hebraisk brukes yad, det vanligste ordet for hånd, også 
som metafor for kraft, styrke og makt (se William Wil-
son, Old Testament Word Studies [1978], 205). Hendene 
betegner derfor kraft og styrke …

Å være i Guds hender vil si at vi ikke bare har hans 
årvåkne omsorg, men at vi også blir passet på og 
beskyttet ved hans underfulle kraft.

Gjennom alle Skriftene henvises det til Herrens hånd. 
Hans guddommelige assistanse tilkjennegis om og om 
igjen. Hans mektige hender skapte verdener og var 
likevel varsomme nok til å velsigne små barn …

Vi trenger alle å vite at vi kan komme videre med Her-
rens styrke. Vi kan legge vår hånd i hans og føle hans 
støtte og nærvær løfte oss til høyder som er uoppnåe-
lige på egen hånd …

… Hvordan lærer vi å rekke ut hånden for å koble oss 
til den trøst Herren gir? …

Her er fire nøkler:

Lære

Lytte

Søke Ånden

Be alltid

Herren vil gi oss styrke og støtte hvis vi er villige til å 
åpne døren og ta imot hans hånd med guddommelig 
hjelp …

Se for dere sårene i hans hender. Hans værbitte hender, ja,  
sønderrevne hender som vitner om ødelagt hud og fysisk 
offer, gir våre egne hender større kraft og veiledning.

Det er den sårede Kristus som leder oss gjennom våre 
vanskelige stunder. Det er han som holder oss oppe 
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når vi trenger mer luft for å puste eller rettledning for å 
følge, eller mot til å fortsette.

Hvis vi vil holde Guds bud og vandre hånd i hånd med 
Ham på hans veier, vil vi gå med tro og aldri føle oss 
alene” (i Conference Report, okt. 2003, 36–38; eller 
Liahona, nov. 2003, 34–36).

Mormon 6:16–20
Hva lærer disse versene deg om  Mormon? 

Hvordan kan vi innlemme noen av 
disse egenskapene i vårt eget liv?

Mormon 6:16–22. Ikke forkast Jesu åpne armer
•	 Mormon	sørget	over	at	hans	gjenstridige	folk	måtte	
dø, og han sørget over at de ikke ville forandre seg før 
deres liv var omme. Dersom de hadde lagt av seg sin 
stolthet og omvendt seg fra sine synder, sa Mormon at 
deres gjenforening med Frelseren ville ha vært frydefull 
(se Mormon 6:17).

Vi må også forberede oss til å stå foran Herren ved 
dommen. President James E. Faust forklarte:

“Vi lengter etter forsoningens største velsignelse – å bli 
ett med Ham, å være i hans guddommelige nærhet, å 
bli kalt ved navn enkeltvis når han ønsker oss velkom-
men hjem med et strålende smil og strekker armene ut 
for å omfavne oss i sin uendelige kjærlighet. Hvor herlig 
vil ikke dette bli hvis vi kan føle oss verdige nok til å 
være i hans nærhet! Den betingelsesløse gave som hans 
store forsoning er for hver av oss, er den eneste mulig-
het for oss til å bli så opphøyet at vi kan stå foran ham 
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og se ham ansikt til ansikt. 
Forsoningens overveldende 
budskap er den fullkomne 
kjærlighet Frelseren har til 
oss alle. Det er en kjærlig-
het full av barmhjertighet, 
tålmodighet, nåde, rettfer-
dighet, langmodighet og 
fremfor alt tilgivelse.

Satans onde innflytelse 
ville knuse ethvert håp vi 
har om å overvinne våre 
feil. Han vil ha oss til å tro 

at vi er fortapt og at det ikke finnes håp. I motsetning 
til ham strekker Jesus seg ned for å løfte oss opp. Ved 
at vi omvender oss og ved forsoningens gave kan vi 
forberede oss til å være verdige til å stå i hans nærhet” 
(i Conference Report, okt. 2001, 22; eller Liahona, jan. 
2002, 19).

Punkter å grunne på
•	 Hva	tror	du	det	innebærer	å	være	“forstandig”?	(Mor-

mon 1:15).

•	 Hvordan	kan	du	gjenkjenne	Herrens	innflytelse	i	ditt	
liv? (se Mormon 3:3).

•	 Hva	tror	du	det	vil	si	å	være	“i	Guds	hender”?	(Mor-
mon 5:23). Hva kan du gjøre for å kvalifisere deg til å 
motta større fordeler av å være i Guds hender?

Forslag til oppgaver
•	 Skriv	en	analyse,	vers	for	vers,	av	Mormon	3:17–22.	
Forklar så for en venn eller et familiemedlem de viktige 
punktene i disse versene.
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Mormon 7–9

Kapittel 49

Innledning
Ved å studere Mormons siste vitnesbyrd og Moronis 
innledende skrivelser, vil du få en bedre forståelse av 
Mormons boks rolle og hensikt. Moroni erklærte: “Jeg 
taler til dere som om dere var tilstede, og likevel er dere 
ikke det. Men se, Jesus Kristus har vist meg dere, og 
jeg vet hva dere gjør” (Mormon 8:35). Moronis gunstige 
ståsted som profet gjorde ham istand til å fullføre 
nephittenes opptegnelse, fullt klar over både den 
økende ugudelighet og de store åndelige velsignelser 
som ville finnes i evangelieutdelingen i tidenes fylde. I 
en tid hvor mange kan være tilbøyelige til å oppgi sin 
tro i møte med store vanskeligheter, lærer Moronis ord 
oss å se mirakler og åpenbaringer som bevis på at “Gud 
er den samme i går, i dag og for evig” (se Mormon 9:9). 
Selv om de åndelige og sosiale tilstander i verden er i 
konstant forandring og forfall, kan Guds paktsfolk være 
fullstendig trygge på at han alltid vil være den samme.

Kommentarer
Mormon 7. Råd til levningen av Israel i de  
siste dager
•	 I	sine	siste	ord	henvendte	Mormon	seg	til	lamanit-
tenes etterkommere og bekreftet at de er “en levning 
av Israels hus” (Mormon 7:1). Selv om lamanittene var 
hans jordiske fiender, viser hans kjærlighet til dem hans 
åndelige modenhet og viktigheten av å ha evangeliets 
fulle velsignelser. Se på Mormons siste vitnesbyrd og 
råd som om han talte direkte til deg. Han forklarte det 
du trenger å vite (se Mormon 7:1–7) og det du trenger  
å gjøre (se Mormon 7:8–9) for å følge “vår Frelsers 
eksempel” slik at det “skal … bli vel med [deg] på 
 dommens dag” (Mormon 7:10).

Mormon 7:2. “Dere er av Israels hus”
•	 Mormons	budskap	til	levningene	av	lamanittene	
gjelder også alle medlemmer av Israels hus (se kom-
mentarene til Helaman 3:30 på side 257).

Mormon 7:2, 5. Mormons siste formaning om å 
tro på Kristus
•	 Eldste	Jeffrey R.	Holland	i	De	tolv	apostlers	quorum	
reflekterte over Mormons gripende oppfordring til dem 
som lever i de siste dager, om å tro på Kristus:

“I en monolog om døden strakte Mormon seg over tid 
og rom til alle, særlig til den ‘levning av Israels hus’ som 
en dag skulle lese denne storslagne opptegnelsen. De 
som tilhører en annen tid og et annet sted, må lære det 
som menneskene før ham hadde glemt – at alle må ‘tro 
på Jesus Kristus – at han er Guds Sønn’, at etter at han 
ble korsfestet i Jerusalem hadde han ‘oppstått, og der-
ved … seiret over graven, og ved ham er også dødens 
brodd oppslukt’ [Mormon 7:2, 5] …

Å ‘tro på Kristus’, særlig når det måles opp mot slike 
tragiske, men uunngåelige konsekvenser, var Mormons 
siste oppfordring og hans eneste håp. Dette er det 
endelige mål med hele boken som skulle komme til 
verden i de siste dager med hans navn” (Christ and the 
New Covenant [1997], 321–22).

Mormon 7:8–9. Mormons bok og Bibelen støtter 
hverandre
•	 Bibelen	vitner	om	Mormons	bok,	og	Mormons	bok	
vitner om Bibelen. Mormon erklærte: “Dette [Mormons 
bok] er skrevet i den hensikt at dere skal tro den [Bibe-
len]. Og hvis dere tror den [Bibelen], vil dere også tro 
dette [Mormons bok]” (Mormon 7:9).

President Brigham Young (1801–77) erklærte at det er 
umulig for en som virkelig tror på Bibelen, å ikke tro 
på Mormons bok hvis han eller hun gjennomfører et 
seriøst studium av Mormons bok og blir kjent med dens 
læresetninger:

“Intet menneske kan si at 
denne boken (legger hån-
den på Bibelen) er sann, er 
Herrens ord, er veien, er 
veiviserskiltet på veien og 
et frihetsbrev hvorved vi 
kan lære Guds vilje, og 
samtidig si at Mormons bok 
ikke er sann, hvis vedkom-
mende har hatt anledning 

til å lese den eller høre den lest, og lære dens læreset-
ninger. Det finnes ikke et menneske på jordens over-
flate som har fått anledning til å lære Jesu Kristi 
evangelium fra disse to bøker, som kan si at den ene er 
sann og den andre ikke” (Discourses of Brigham Young, 
red. John A. Widtsoe [1954], 459).
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•	 Én hensikt med Mormons bok er å bevise for verden 
at Bibelen er sann (se L&p 20:11). Ved å lese Mormons 
bok får man et sterkere vit-
nesbyrd om Bibelen. Presi-
dent Ezra Taft Benson 
(1899–1994) talte om sin 
kjærlighet til Bibelen og 
Mormons bok og at begge 
vitner om at Jesus er 
Kristus:

“Jeg er meget glad i Bibe-
len, både Det gamle og Det nye testamente. Den er en 
kilde til stor sannhet …

… Denne hellige boken har hatt av uvurderlig verdi for 
menneskenes barn. Det var faktisk et vers fra Bibelen 
som inspirerte profeten Joseph Smith til å gå til en lund 
like ved sitt hjem og knele ned i bønn. Det som fulgte, 
var det strålende syn som innledet gjengivelsen av Jesu 
Kristi evangeliums fylde til jorden. Dette synet innledet 
også prosessen med å frembringe ny hellig skrift [Mor-
mons bok] som skulle stå likestillet med Bibelen når det 
gjelder å bære vitnesbyrd til en ugudelig verden om at 
Jesus er Kristus og at Gud lever og elsker sine barn og 
fremdeles er sterkt opptatt av deres frelse og opphøy-
else” (i Conference Report, okt. 1986, 100–101, eller Lys 
over Norge, jan. 1987, 67).

Mormon 8:1–6. Moroni
•	 Moroni	ble	vitne	til	sin	far	Mormons	død	og	hele	den	
nephittiske nasjons undergang. Hans liv ble imidlertid 
bevart, og han oppfylte trofast sin misjon i jordelivet. 
Herren ga Moroni i oppdrag å skrive ferdig “den sørge-
lige beretningen om hvordan” nephittene ble utryddet 
(Mormon 8:3).

Før sin død skrev Moroni  
den siste delen av sin fars 
bok (Mormon 8–9), forkor-
tet jaredittenes opptegnelse 
(Ethers bok), nedtegnet det 
syn som Jareds bror så, i 
den forseglede delen av 
platene (se Ether 4:4–5), og 
til slutt skrev han sin egen 
bok (Moroni). Likevel 
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fortsetter Moronis misjon i vår evangelieutdeling. I 
nyere åpenbaring får vi vite at Moroni har “nøklene til 
Efra’ims stavs opptegnelse” (L&p 27:5). Den oppstandne 
Moroni betjente profeten Joseph Smith og underviste 
ham flere ganger om hans rolle i gjengivelsen av evan-
geliets fylde, herunder frembringelsen av Mormons bok 
(se Joseph Smith–Historie 1:30–60; History of the 
Church, 1:9–19). Til minne om Moronis rolle i gjenopp-
rettelsen har Kirken satt statuer av Moroni på toppen av 
de fleste templer.

•	 Mormon	8:1–6	åpenbarer	omstendighetene	Moroni	
levde under, og hjelper leseren å forstå hvor presse-
rende budskapet hans var. Eldste L. Tom Perry i De tolv 
apostlers quorum rådet oss til å leve oss inn i situasjo-
nen til dem som skrev Skriftene for lenge siden. Eldste 
Perry siterte Brigham Young og sa:

“ ‘Leser dere i Skriftene, mine brødre og søstre, som om 
dere skrev dem for tusen, to tusen eller fem tusen år 
siden? Leser dere i dem som om dere sto i de menns 
sted som skrev dem? Hvis dere ikke føler det slik, har 
dere mulighet til å gjøre det, slik at dere kan bli like 
kjent med ånden i og betydningen av det skrevne Guds 
ord som dere er med deres daglige vandel og tale’ 
(Discourses of Brigham Young, red. John A. Widtsoe 
[Salt Lake City: Deseret Book Co., 1941], s. 128) …

… La oss ta imot Brigham Youngs råd og tenke oss at vi 
står der Moroni, den siste av de nephittiske profeter, sto. 
Det oppdrag faren ga ham om å fullføre opptegnelsen 
som var blitt overlatt i hans varetekt, var meget vanske-
lig. Han må ha vært i en sjokktilstand der han beskriver 
sitt folks totale utryddelse.

Han må ha følt seg tvunget til å beskrive hvordan hans 
folk var blitt jaget av lamanittene til de alle var utryddet. 
I sin ensomhet rapporterer han at hans far var blant 
dem som ble drept. Vi føler at det eneste Moroni lever 
for, er å fullføre opptegnelsen, for han skriver: ‘Derfor 
vil jeg skrive og skjule opptegnelsene i jorden, og hvor 
jeg går hen, har ingen betydning’ (Mormon 8:4).

Alt han har, er troen på at Herren vil bevare ham lenge 
nok til å fullføre opptegnelsen, og at den en gang vil bli 
funnet av en som er utvalgt av Herren. Han er klar over 
at opptegnelsen vil bli en advarselsrøst til fremtidige 
generasjoner om hvordan det går når nasjoner som 
hans egen, vender seg bort fra Herrens læresetninger. 
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Det er fra dypet av sitt hjerte Moroni roper ut til dem 
som til syvende og sist vil få opptegnelsen. Han ønsker 
å spare dem som leser hans beretning, for den hjertes-
org og elendighet som ulydighet fører til.

Han skriver først til medlemmer av Kirken, og så til dem 
som ikke har tatt imot Jesu Kristi evangelium. Moronis 
siste ord til Kirkens medlemmer er skrevet som en 
advarselsrøst. Han skriver som en som ser sitt folks his-
torie gjenta seg i fremtiden” (i Conference Report, okt. 
1992, 18–19; eller Lys over Norge, jan. 1993, 14).

Mormon 8:14–18. “Den som bringer det frem i 
lyset, ham vil Herren velsigne”
•	 Mormon 8:16 henviser til profeten Joseph Smith, som 
var utvalgt til å bringe Mormons bok til verden (se L&p 

3:5–10). Mange av de gamle 
profeter kjente til Joseph 
Smith og ba om at han 
måtte lykkes med å over-
sette og publisere gullpla-
tene, og slik oppfylle Guds 
hensikter (se Mormon 8:22, 
24–25; L&p 10:46). Presi-
dent Boyd K. Packer, presi-
dent for De tolv apostlers 

quorum, talte om Joseph Smiths rolle i frembringelsen 
av Mormons bok:

“Sannheten er ganske enkelt at han var en Guds profet 
– hverken mer eller mindre!

Skriftene kom ikke så mye fra Joseph Smith som de 
kom gjennom ham. Han var en kanal som åpenbarin-
gene ble gitt gjennom …

Profeten Joseph Smith var en uskolert bondegutt. Når vi 
leser originalutgaven av noen av hans første brev, ser vi 
at hans stavemåte, grammatikk og uttrykksform var noe 
uferdig.

At åpenbaringene kom gjennom ham i en nesten 
 foredlet litterær form, er intet mindre enn et mirakel”  
(i Conference Report, april 1974, 137; eller Ensign,  
mai 1974, 94).

Mormon 8:19–20. “Dommen er min”
•	 Eldste	Dallin H.	Oaks	i	De	tolv	apostlers	quorum	
kommenterte ordene “dommen er min, sier Herren”: 

“Jeg snakker om den endelige dom. Dette er den frem-
tidige begivenhet hvor vi alle vil stå for Kristi domstol 
for å bli dømt i forhold til våre gjerninger (se 1 Nephi 
15:33; 3 Ne 27:15; Mormon 3:20; L&p 19:3) … Jeg tror at 
befalingen i Skriftene om å ikke dømme først og fremst 
gjelder den endelige dom, som i Mormons boks erklæ-
ring: ‘Mennesket skal ikke … dømme, for dommen er 
min, sier Herren’ (Mormon 8:20)” (“ ‘Judge Not’ and 
Judging”, Ensign, aug. 1999, 7).

Mormon 8:22
Hvordan kan Moronis ord i dette verset 

styrke oss når vi arbeider for Herrens sak?

Mormon 8:31. Forurensning i de siste dager
•	 Mormon	8:31	omtaler	“stor	forurensning”	i	vår	tid.	
Mens han var medlem av De syttis presidentskap, sa 
eldste Joe J. Christensen at den store forurensning som 
omtales, ikke er miljøforurensning, men hovedsakelig 
åndelig forurensning:

“Nå til dags hører vi mye om miljøforurensning – sur 
nedbør, smog og giftig avfall. Men … det finnes en 
annen form for forurensning som er mye farligere – den 
moralske og åndelige.

På en konferanse nylig sa eldste Boyd K. Packer: ‘Når vi 
undersøker det moralske miljøet, ser vi en sterkt økende 
forurensning ’ (i Conference Report, april 1992, s. 91; 
eller Lys over Norge, juli 1992, 62). Apostelen Paulus 
forutså ‘at i de siste dager skal det komme vanskelige 
tider’ (2 Timoteus 3:1). Idet han talte om de siste dager, 
erklærte profeten Moroni: ‘Ja, de skal komme frem i en 
tid da det skal være stor forurensning og urenhet på 
jordens overflate’ (Mormon 8:31).

Dessverre ser vi kanskje den største virkningen av 
denne forurensningen i massemedia, filmer, TV og 
populærmusikk. Om dette sa senator Robert D. Byrd: 
‘Hvis vi i denne nasjon fortsetter å så frø i form av 
mord, vold, stoffmisbruk, perversiteter og pornografi 
foran øynene på millioner av barn, år etter år, dag etter 
dag, trenger vi ikke bli overrasket om vårt samfunns 
grunnvoll råtner bort som om det var av spedalskhet’ 
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(i Michael Medved, Hollywood vs. America [New York: 
Harper Perennial, 1992], s. 194).

… I de fleste massemedia ser det ut til å være en 
krigserklæring mot nesten alt som flertallet setter størst 
pris på: familien, religion og patriotisme. Ekteskapet 
fornedres, mens førekteskapelige og utenomekteskape-
lige forhold fremelskes og glamoriseres. Banning og det 
styggeste vulgære språk som finnes, bombarderer ørene 
til alle som lytter … Til og med menneskelivet trivia-
liseres ved det konstante bombardementet av vold og 
drap” (i Conference Report, okt. 1993, 12; eller Ensign, 
nov. 1993, 11).

Mormon 8:34–35. Skrevet for oss i dag
•	 President	Ezra	Taft	Benson	erklærte	at	vårt	studium	
av Mormons bok skulle påvirkes av vår kunnskap om at 
Moroni så vår tid og skrev med oss i tankene:

“Grunnen til at vi må gjøre Mormons bok til gjenstand 
for vårt viktigste studium, er at den ble skrevet for vår 
tid. Nephittene hadde aldri denne boken. Det hadde 
heller ikke de fordums lamanitter. Den var ment for 
oss. Mormon skrev nær slutten av den nephittiske 
sivilisasjon. Under inspirasjon fra Gud, som ser alt fra 
begynnelsen, forkortet han opptegnelser som var ført 
over århundrer, og valgte ut de historier, taler og begi-
venheter som ville være til størst hjelp for oss.

Alle de største forfattere i Mormons bok vitnet om at de 
skrev for fremtidige generasjoner …

Mormon selv sa: ‘Ja, jeg taler til dere som er en levning 
av Israels hus’ (Mormon 7:1). Og Moroni, den siste av 
de inspirerte forfatterne, så virkelig vår tid …

Hvis de så vår tid og valgte  
ut det som ville være av 
størst verdi for oss, er da 
ikke det måten vi skulle 
studere Mormons bok på? 
Vi skulle stadig spørre oss 
selv: ‘Hvorfor inspirerte 
Herren Mormon (eller 
Moroni eller Alma) til å ta 
dette med i opptegnelsen? 
Hva kan jeg lære av dette 
som kan hjelpe meg i 
denne tid og epoke?’

Og vi har eksempel på eksempel på hvordan dette 
spørsmålet blir besvart” (i Conference Report, okt. 
1986, 5; eller Ensign, nov. 1986, 6).

Mormon 9:1–6. Ulykkelige i Guds nærhet
•	 President	Joseph	Fielding	Smith	(1876–1972)	forklarte	
hvorfor de som ikke har omvendt seg, vil være ulykke-
lige i Jesu Kristi nærhet:

“Ingen kan oppnå frelse uten omvendelse. Et menneske 
kan ikke komme inn i Guds rike i sine synder. Det 
ville vært helt selvmotsigende om et menneske kom 
inn i Faderens nærhet for å bo i Guds nærhet i sine 
synder …

Jeg tror det finnes mange på jorden, kanskje også 
mange i Kirken – i det minste noen i Kirken – som er 
av den oppfatning at de kan gå gjennom dette liv og 
gjøre som de vil, bryte Herrens bud og likevel til slutt få 
komme inn i hans nærhet. De tror de kan omvende seg, 
kanskje i åndeverdenen.

De burde lese denne uttalelsen av Moroni: ‘Tror dere 
at dere skal bo hos ham [Kristus] med bevisstheten om 
deres skyld? Tror dere at dere kunne være lykkelige ved 
å bo hos dette hellige Vesen når deres sjeler er tynget 
ned av skyldbevissthet om at dere alltid har overtrådt 
hans lover?’ [Mormon 9:3]” (Frelsende læresetninger, red. 
Bruce R. McConkie, 3 bind [1954–56], 2:163–96).

Mormon 9:3–6. “Bevissthet om deres skyld”
•	 President	Spencer W.	Kimball	(1895–1985)	forklarte	
hvorfor en som har syndet, føler seg nedtynget av skyld, 
og hvorfor omvendelse er nødvendig:

“For å starte omvendelsesprosessen må man bli bevisst 
sin skyld, og på grunn av denne bevissthet om skyld, 
kan man måtte lide både på sinn og ånd, og noen 
ganger til og med fysisk. For å kunne leve med seg selv, 
må personer som overtrer, følge ett av to alternativer. 
Det ene er å forherde sin samvittighet eller sløve sin 
følsomhet med psykiske bedøvelsesmidler, slik at de 
kan fortsette med sin overtredelse. De som velger dette 
alternativet, blir til slutt hardhudet og mister sitt ønske 
om å omvende seg. Det andre alternativet er å la anger 
lede til fullstendig sorg, deretter til omvendelse og til 
slutt til tilgivelse.
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Husk at tilgivelse aldri kan komme uten omvendelse. 
Og omvendelse kan aldri komme før man har blottlagt 
sin sjel og innrømmet sine handlinger uten unnskyld-
ninger eller bortforklaringer. Man må innrømme for seg 
selv at man har syndet, uten den minste bagatellisering 
av overtredelsen eller bortforklaring av dens alvorlig-
hetsgrad, eller uten å tone den ned. Man må innrømme 
at synden er så stor som den virkelig er, og ikke kalle 
en kilo et gram. De som velger å møte problemstillin-
gen og forandre sitt liv, kan oppleve at omvendelse er 
den tyngste veien i begynnelsen, men til slutt vil de 
oppdage at den er uendelig mer ønskverdig når de 
smaker av dens frukt” (“The Gospel of Repentance”, 
Ensign, okt. 1982, 4).

Mormon 9:7–8. Åpenbaringer og Skriftene
•	 Eldste	Dallin H.	Oaks	forklarte	sammenhengen	mel-
lom Skriftene og personlig åpenbaring:

“Det som gjør [siste-dagers-hellige] forskjellige fra de 
fleste andre kristne i måten vi leser og bruker Bibelen 
og andre skrifter på, er vår tro på fortsatt åpenbaring. 
For oss er ikke Skriftene den høyeste kilde til kunnskap, 
men forløperen for den høyeste kilde. Den høyeste 
kunnskap kommer ved åpenbaring. Sammen med 
Moroni erklærer vi at den som fornekter åpenbaring, 
‘kjenner ikke Kristi evangelium’ (Mormon 9:8).

Herrens ord i Skriftene er som en lykt som viser vei for 
våre føtter (se Salmene 119:105), og åpenbaring er som 
en sterk kraft som øker lyktens lysstyrke mange ganger. 
Vi oppfordrer alle til å studere Skriftene og profetenes 
læresetninger om dem omhyggelig, og med bønnens 
hjelp søke personlig åpenbaring for selv å få vite deres 
betydning” (“Scripture Reading and Revelation”, Ensign, 
jan. 1995, 7).

Mormon 9:9–10. “Gud er den samme i går, i dag 
og for evig”
•	 Moroni	erklærte	at	Gud	er	uforanderlig	og	vil	forbli	
“den samme i går, i dag og for evig” (Mormon 9:9). 
Nyere åpenbaring bekrefter at Mormons boks frem-
komst beviser at Gud fortsetter å “[inspirere] menn og 
[kalle] dem til å utføre sitt hellige verk” i vår tid, slik 
han har gjort før, “og viser på den måten at han er den 
samme Gud i går, i dag og for evig” (L&p 20:11–12).

Lectures on Faith sier at for å kunne ha fullkommen 
tro på Gud, må man ha en riktig oppfatning av Guds 
“karakter, fullkommenhet og egenskaper” ([1985], 38). 
En av Guds egenskaper er at han ikke vil forandre 
seg: “[Gud] forandrer seg ikke, heller ikke finnes det 
omskiftelighet hos ham. Han er den samme fra evighet 
til evighet, han er den samme i går, i dag og for evig, 
og hans kurs er et evig kretsløp, uten avvik” (Lectures 
on Faith, 41). Overvei hvilken velsignelse det er å vite 
at Gud viderefører sitt hellige verk i vår tid og alltid vil 
være den samme i går, i dag og for evig.

•	 Moroni	advarte	og	sa	at	det	finnes	dem	som	“har	
forestilt [seg] en Gud som forandrer seg” (Mormon 
9:10). Eldste Neal A. Maxwell (1926–2004) i De tolv 
apostlers quorum sa at vi ikke kunne tro på eller ha tillit 
til en Gud som forandrer seg eller fremdeles lærer nye 
sannheter:

“Guds allvitenhet har av enkelte velmenende siste-
dagers-hellige blitt ansett som begrenset på grunn av 
prinsippet evig fremgang. Noen har feilaktig antatt at 
Guds fremgang også gjelder Hans tilegnelse av mer 
kunnskap …

… Gud får imidlertid sin store og vedvarende glede og 
herlighet ved å øke og fremme sine skaperverk, og ikke 
av nye intellektuelle erfaringer.

Det er derfor en enorm forskjell på en allvitende Gud 
og den feilaktige oppfatning at Gud er på et slags 
postdoktorstipendiat og fremdeles søker etter ytterligere 
viktige sannheter og avgjørende data. Hvis dette var 
tilfelle, kunne Gud når som helst ha oppdaget en ny 
sannhet som ikke tidligere var kjent for ham, og som 
ville omstrukturere, redusere eller underminere visse 
sannheter som tidligere var kjent av ham. Profeti ville 
bare ha vært en spådom. Forutsetningene for planleg-
ging av vår forløsning ville måtte revurderes. Heldigvis 
for oss er imidlertid hans frelsesplan alltid underveis 
– ikke konstant til revurdering ” (All These Things Shall 
Give Thee Experience [1979], 14–15).

Mormon 9:20
Hvorfor slutter Gud, ifølge Moroni,  

å utføre mirakler blant menneskene?
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Mormon 9:10–26. Mirakler
•	 Legg	merke	til	de	tegn	Moroni	nevner,	som	vitner	
om Guds mirakler – skapelsen av himmel og jord (se 
Mormon 9:17), menneskets skapelse (se vers 17) og 
Skriftenes vitnesbyrd om Jesu og apostlenes mirakler 
(se vers 18). Den “Gud som gjør mirakler” som Moroni 
beskriver, finnes fremdeles. Eldste Dallin H. Oaks bar 
vitnesbyrd om at mange mirakler skjer i vår tid og 
finnes i Jesu Kristi sanne kirke:

“Mange mirakler skjer hver eneste dag i Kirkens arbeid 
og i våre medlemmers liv. Mange av dere har vært vitne 
til mirakler, kanskje flere enn dere er klar over.

Et mirakel defineres som ‘en fordelaktig hendelse som 
frembringes ved en guddommelig kraft som jordiske 
mennesker ikke forstår, og av seg selv ikke kan kopiere’ 
[i Daniel H. Ludlow, red., Encyclopedia of Mormonism, 
5 bind (1992), 2:908]. Den tanke at hendelser forårsakes 
ved guddommelig kraft, forkastes av de fleste ikke-reli-
giøse mennesker, og selv av noen som er religiøse …

… Mirakler som utføres ved prestdømmets kraft, finnes 
alltid i Jesu Kristi sanne kirke. Mormons bok lærer oss at 
‘Gud [har] tilveiebragt et middel hvorved mennesket ved 
tro kan utføre mektige mirakler’ (Mosiah 8:18). Dette 
‘middel’ er prestedømskraft (se Jakobs brev 5:14–15; 
L&p 42:43–48), og denne kraft tilveiebringer mirakler 
ved tro (se Ether 12:12; Moroni 7:37)” (“Miracles”, 
Ensign, juni 2001, 6, 8).

•	 Eldste	Bruce R.	McConkie	(1915–85)	talte	om	hvorfor	
mirakler noen ganger opphører:

“Hvorfor opphører tegn og mirakler i visse perioder? 
Hvorfor finnes de ikke til enhver tid blant alle folkeslag? 
Hadde de som levde i oldtiden, krav på større velsig-
nelser enn de av oss som nå bor på den samme jord 
som en gang var deres? Moroni svarer: ‘Grunnen til’ at 
en gavenes og miraklenes Gud ‘slutter å gjøre mirakler 
blant menneskenes barn’ og øse sine gaver over dem, 
‘er at de synker ned i vantro og viker bort fra den 
riktige vei og ikke kjenner den Gud som de skulle sette 
sin lit til.’ De tilber falske guder som de definerer i sine 
trosbekjennelser, og de vandrer ikke lenger på de stier 
som tidligere tiders hellige vandret på.

Det er menneskene som har forandret seg, ikke Gud. 
Han er den samme for evig. Alle mennesker som har 

den samme tro og etterlever den samme lov, vil høste 
de samme velsignelser” (A New Witness for the Articles 
of Faith [1985], 367).

Mormon 9:32–34. Moroni skrev på forbedret 
egyptisk
•	 Moroni sa at han kunne skrive på minst to språk: 
hebraisk og egyptisk (se Mormon 9:32–34). Han bemer-

ket at hvis “platene … 
hadde vært tilstrekkelig 
store”, ville han ha skrevet 
på hebraisk. De som førte 
opptegnelsene, brukte imid-
lertid “forbedret egyptisk” 
på grunn av plassmangel 
(vers 32–33). Tidligere i 

Mormons bok bekreftet både Nephi og kong Benjamin at 
de brukte egyptisk. Nephi sa at han skrev på “egypternes 
språk” da han graverte de mindre platene (1 Nephi 1:2). 
Da han talte til sine sønner om viktigheten av messing-
platene, bemerket kong Benjamin at Lehi kunne lese 
opptegnelsen fordi han “var blitt undervist i egypternes 
språk” (Mosiah 1:4). Derfor forstår vi at Lehi underviste 
“sine barn” i evangeliet og egyptisk, “så de ved hjelp av 
dem kunne lære sine barn om dem” (Mosiah 1:4). Dette 
mønster fortsatte tydeligvis gjennom alle generasjoner av 
opptegnelsesførere som fulgte, frem til Moroni lærte 
språket av sin far. Moronis erklæring om at han skrev på 
“forbedret egyptisk” (Mormon 9:32), viser imidlertid at 
visse tilpasninger av språket hadde funnet sted i løpet av 
de tusen årene etter Lehis tid. Dette kan forklare hvorfor 
Moroni avsluttet med kommentaren om at “intet annet 
folk kjenner vårt språk”, men at Gud hadde beredt et 
middel for at opptegnelsen til slutt kunne bli tolket og 
oversatt (Mormon 9:34).

Punkter å grunne på
•	 Hva	lærer	du	av	Mormons	omtanke	for	andre,	også	

hans fiender? (se Mormon 7).

•	 Moroni	tilbrakte	mange	år	alene,	men	hans	tro	og	
vitnesbyrd ga ham likevel fred. Hvordan kan ditt vit-
nesbyrd hjelpe deg når du føler deg alene i verden?

•	 Hvilken	“åndelig	forurensning”	ser	du	i	verden	i	dag?	
Hvordan kan du motstå å bli besudlet av den?

•	 Har	du	vært	vitne	til	noen	mirakler	i	ditt	liv?
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Forslag til oppgaver
•	 Studer	følgende	skriftsteder	på	jakt	etter	profetier	om	

fremkomsten av Mormons bok:

Jesaja 29:4

2 Nephi 3:19–20

2 Nephi 26:16

2 Nephi 33:13

Enos 1:15–16

Mormon 8:23

Mormon 9:30

Moroni 10:27

Moses 7:62

Joseph Smith – Historie 1:52–53

Du kan lage en skriftstedkjede av disse versene ved å 
slå opp Jesaja 29:4 og skrive “gå til 2 Nephi 3:19–20” 
i margen ved siden av Jesaja 29:4. Slå deretter opp 
2 Nephi 3:19–20, og skriv “gå til 2 Nephi 26:16” i 
margen ved siden av 2 Nephi 3:19–20. Gjenta denne 
fremgangsmåten med alle versene. Når du kommer 
til Joseph Smith – Historie 1:52–53, skriver du “gå til 

Jesaja 29:4” i margen, slik at kjeden kobles tilbake til 
utgangspunktet.

•	 Forbered	en	tale	på	5-8	minutter	om	velsignelsene	
ved å ta imot Mormons bok. Du kan bruke følgende 
spørsmål og kilder som hjelp til å forberede talen:

Velsignelsene ved å ta imot Mormons bok

Mormon 8:12. Hvilken velsignelse blir dem til del 
som ikke fordømmer eller kritiserer Mormons bok?

Mormon 8:17. Hvorfor er det viktig å ikke finne feil 
ved Mormons bok?

Lære og pakter 20:8–15. Kan du nevne noen sannhe-
ter vi vil bli kjent med om vi tar imot Mormons bok?

Av egen erfaring: Hvilke åndelige velsignelser har du 
mottatt fordi du har tatt imot Mormons bok?

President Ezra Taft Benson: “Jeg velsigner dere med 
økt forståelse av Mormons bok. Jeg lover dere at fra 
denne stund av vil Gud, hvis vi hver dag vil nippe til 
det som finnes på dens sider og følge dens forskrifter, 
utøse over alle Sions barn og Kirken en velsignelse 
som hittil har vært ukjent” (i Conference Report, april 
1986, 100; eller Lys over Norge, nr. 6, 1986, 80).
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Ether 1–5

Kapittel 50

Innledning
Mormons bok er ikke ordnet i kronologisk rekkefølge. 
I så fall ville Ethers bok ha stått først. Jaredittenes 
opptegnelse begynner rundt år 2200 f.Kr. Første Nephi 
begynner i år 600 f.Kr. Ethers bok dekker 1700 år av 
historien fra år 2200 f.Kr. og frem til Coriantumrs tid. Vi 
vet ikke nøyaktig når Coriantumr levde, men det var en 
gang mellom år 500 og år 250 f.Kr. Resten av Mormons 
bok, fra 1 Nephi til Moroni, spenner over cirka 1000 år.

Etter flommen på Noahs tid ble mange etterkommere 
av dem som hadde blitt spart, ugudelige. En gruppe 
forsøkte å bygge et tårn “som når opp til himmelen” 
(1 Mosebok 11:4). Den jaredittiske nasjons historie 
begynte med byggingen av Babels tårn. Herren reagerte 
på den utbredte ugudeligheten med å forvirre det felles 
språket og spre innbyggerne over hele jorden (se Ether 
1:33; 1 Mosebok 11:5–8).

Jareds bror bønnfalt Herren om å bevare språket til 
hans verdige venner og familie. Fordi han viste stor tro 
og ble ledet av Guds hånd, klarte Jareds bror å lede 
denne gruppen til et annet land. Historien om denne 
folkevandringen er full av viktige prinsipper som vi kan 
anvende på vårt eget liv i dag. Disse prinsippene omfat-
ter å utøve tro til å få guddommelig hjelp, og bønnens 
rolle når vanskelige oppgaver skal utføres. Mens du 
studerer Jareds brors liv, vil du lære om de velsignelser 
som følger når noen utøver stor tro.

Her er en oversikt over Ethers boks opprinnelse:

•	 Jaredittiske	profeter	førte	historien	frem	til	den	siste	
jaredittiske profet Ether (se Ether 1:6).

•	 Limhi	lette	og	fant	deler	av	jaredittenes	opptegnelse	–	
i form av de 24 gullplatene (se Mosiah 8:7–11).

•	 Kong	Mosiah	oversatte	jaredittenes	opptegnelse	(se	
Mosiah 28:10–17).

•	 Moroni	forkortet	eller	redigerte	jaredittenes	oppteg-
nelse og satte den inn før sin egen tekst (se Ether 
1:1–6).

Kommentarer
Ether 1:1–2. De 24 platene blir funnet
•	 Mens	Limhis	folk	var	i	trelldom,	sendte	kong	Limhi	ut	
en ekspedisjon på 43 mann for å lete etter Zarahemlas 
land (se Mosiah 8:7; 21:25). Selv om de ikke klarte å 

finne Zarahemla, fant ekspedisjonen et land dekket med 
ben og levninger av et folk som hadde blitt tilintetgjort 
(se Mosiah 8:8). Ekspedisjonen fant en opptegnelse 
på 24 gullplater som de tok med seg tilbake til kong 
Limhi (se Mosiah 8:9–10). Da Lihmis folk til slutt klarte 
å unnslippe sin trelldom (se Mosiah 22), ble disse gitt til 
kong Mosiah for at han skulle oversette dem (se Mosiah 
28:1–17).

Ether 1:3–4. En beretning om skapelsen før  
Mose tid
•	 Det	er	verd	å	merke	seg	at	Ethers	bok	informerer	
oss om at en beretning om skapelsen, Adam og en 
historie om Guds barn frem til tiden da Babels tårn ble 
bygget, fantes lenge før Mose tid. Denne beretningen 
kan ha gått tapt på grunn av frafall og ugudelighet, og 
det ble derfor nødvendig med en gjengivelse av denne 
kunnskapen ved åpenbaring til Moses slik at vi kunne 
ha denne opptegnelsen i dag (se Moses 1:40).

Ether 1:6–32. Jaredittenes slektshistorie
•	 Ether 1 inneholder profeten Ethers slektshistorie. 
Slike slektshistorier forekommer sjelden i Mormons bok, 
og forklares i følgende 
kommentar: “Slektshistorier 
er vanlige i Bibelen. Det 
hebraiske folk var svært 
interessert i sin slektshisto-
rie, og disse ser ut til å ha 
blitt omhyggelig ført. Det 
store antallet av dem i 
Skriftene sier noe om deres 
betydning. Legg merke til 
det som står i 1 Mosebok 5, 
11, 46; 4 Mosebok 26; 
1 Krønikebok 1–9. Les også 
beretningene i Esra 9–10, som sier noe om hvor viktig 
det er å føre slektshistorie. Mormons bok inneholder 
imidlertid bare ett eksempel på en omfattende slektshi-
storie, den som finnes i Ether 1:6–32. Det er slektshisto-
rien til Ether, det jaredittiske folks siste profet, hvis 
slektslinje følges 29 eller flere generasjoner bakover til 
Jared, som forlot Babels tårn sammen med sin familie 
rundt den tiden da folkets språk ble forvirret. Bortsett 
fra dette eksemplet finner vi bare spredte henvisninger 
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av genealogisk interesse” (Sidney B. Sperry, “Types of 
Literature in the Book of Mormon”, i Journal of Book of 
Mormon Studies, bind 21, nr. 1 (1995): 117).

Ether 1:34–35. Jareds brors navn
•	 Eldste	George	Reynolds	(1842–1909)	i	De	sytti	
gjenfortalte følgende historie, som viser at Jareds brors 
navn (se Ether 2:13) ble åpenbart til profeten Joseph 
Smith (1805–44): “Mens eldste Reynolds Cahoon bodde 
i Kirtland, fikk han en sønn. En dag da president Joseph 
Smith gikk forbi døren hans, ropte han profeten inn 
og ba ham velsigne babyen og gi ham et navn. Joseph 
gjorde det, og ga gutten navnet Mahonri Moriancumer. 
Da han var ferdig med å gi velsignelsen, la han barnet 
på sengen, og henvendt til eldste Cahoon sa han: 
‘Navnet jeg har gitt din sønn, er navnet til Jareds bror. 
Herren har nettopp vist [eller åpenbart] meg det’. Eldste 
William F. Cahoon, som sto like ved, hørte profeten si 
dette til hans far, og dette var første gang Jareds brors 
navn ble kjent i Kirken i denne evangelieutdeling” 
(“The Jaredites”, Juvenile Instructor, 1. mai 1892, 282).

Ether 1:33–38. Jared og hans brors språk
•	 Ether	1:34–38	forteller	at	Herren	ikke	forvirret	språket	
til Jareds familie, hans bror og deres venner i forbin-
delse med byggingen av Babels tårn. President Joseph 
Fielding Smith (1876–1972) sa at jaredittene sannsynlig-
vis brukte Adams språk: “Det står i Ethers bok at Jared 
og hans bror ba Herren om at deres språk ikke måtte 
bli forvirret slik de andres ble ved Babels tårn. Deres 
anmodning ble etterkommet, og de bar med seg sine 
fedres talespråk, Adams språk, som var mektig selv i sin 
skrevne form, slik at det Mahonri skrev var ‘mektig … 
så det overveldet menneskene som leste det’. Det var 
den slags språk Adam hadde, og det var ved dette språk 
Enok var i stand til å utføre sitt mektige verk” (The Way 
to Perfection [1970], 69).

Ether 1:38–42. Et utvalgt land
•	 Akkurat	som	medlemmer	av	Israels	hus	kalles	et	
utvalgt folk – utvalgt til å utføre Herrens verk – omtaler 
Mormons bok Amerika som et uvalgt land – utvalgt som 
arena for evangeliets gjengivelse og til slutt som stedet 
hvor det nye Jerusalem skal ligge. Både medlemmene 
av Israels hus og Amerika er utvalgt til å hjelpe vår 
himmelske Fader å spre evangeliet over hele verden.

•	 President Joseph Fielding Smith forklarte at hele 
Nord- og Syd-Amerika er et utvalgt land: “Mormons bok 
forteller oss at hele Amerika, både Nord- og Syd-Ame-

rika, er et utvalgt land 
fremfor alle andre land, 
eller med andre ord – Sion. 
Herren fortalte jaredittene 
at han ville føre dem til et 
land ‘som er utvalgt fremfor 
alle land på jorden’ [Ether 
1:42]” (Frelsende læreset-
ninger, red. Bruce R. 
McConkie, 3 bind [1954–
56], 3:65).

•	 President	Ezra	Taft	Benson	(1899–1994)	talte	også	om	
Amerika som et utvalgt land: “I 1844 ga profeten Joseph 
Smith følgende høytidelige erklæring: ‘Hele Amerika er 
Sion, fra nord til syd’ (Profeten Joseph Smiths læresetnin-
ger, s. 273). Herren selv erklærte: ‘Dette er et land som 
er utvalgt fremfor alle andre land’ (Ether 2:10). Denne 
nasjon er en del av Sions land. Dette land er innviet 
av Guds tjenere. Da en profet i Mormons bok omtalte 
verdens nasjoner, ble denne halvkule kalt ‘god’ ( Jakobs 
bok 5:25–26)” (The Teachings of Ezra Taft Benson 
[1988], 123).

Ether 1:38–43
Hva ble jaredittene befalt å ta med  
seg til det utvalgte land, og hvilken 
betydning hadde hver gjenstand?

Ether 1:43. “Fordi du har anropt meg så lenge”
•	 Herren	forklarte	for	Jareds	bror	at	velsignelsene	
hadde kommet til hans folk som følge av bønner 
som hadde blitt oppsendt over lang tid. Vedvarende 
lydighet kombinert med hyppige og iherdige bønner 
er effektivt. I en preken i Commerce, Illinois i 1839 sa 
profeten Joseph Smith: “Gud gjør ikke forskjell på folk. 
Vi har alle det samme privilegium. Kom til Gud, trett 
ham til han velsigner dere, for vi har krav på de samme 
velsignelser” ([nedtegnet i Willard Richards Pocket 
Companion, 78–79] sitert i The Words of Joseph Smith: 
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The Contemporary Accounts of the Nauvoo Discourses of 
the Prophet Joseph, red. Andrew F. Ehat and Lyndon W. 
Cook [1980], 15).

•	 President	Spencer W.	Kimball	(1895–1985)	sa	også	at	
vi må legge stor anstrengelse i våre bønner og at vi må 
be ofte:

“Får du svar på dine bønner? Hvis ikke, har du kanskje 
ikke betalt prisen. Bruker du noen få banale og forslitte 
ord, eller snakker du fortrolig med Herren? Ber du til-
feldig når du burde å be regelmessig, ofte, stadig? Tilbyr 
du småmynter som betaling for din store gjeld, når du 
skulle ha anstrengt deg for å innfri din forpliktelse?

Snakker du bare når du ber, eller lytter du også? Frelse-
ren sa: ‘Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører 
min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og 
holde nattverd med ham, og han med meg.’ ( Johannes’ 
åpenbaring 3:20.)

… Hvis det noensinne hender at vi ikke får svar på våre 
bønner, må vi granske vårt liv og prøve å finne grun-
nen” (“Prayer”, New Era, mars 1978, 17).

Ether 2:7–12. “Et lovet land”
•	 I	Ether	2:8–11	finner	vi	det	Moroni	kalte	“Guds	evige	
beslutning” (vers 10) angående dette lovede land. Slik 
det et er skrevet tre eller fire ganger, er denne beslut-
ning at “enhver nasjon som tar [dette land] i besittelse, 
skal tjene Gud, eller bli utryddet” (vers 9).

President Gordon B. Hinckley (1910–2008) sa at lydighet 
er avgjørende dersom det lovede land skal beholde sine 
lovede velsignelser: “Løftene om dette landet Amerika er 
store. Vi har klart og tydelig fått vite at det er et ‘utvalgt 
land, og enhver nasjon som tar det i besittelse, skal 
være fri for trelldom og for fangenskap og for alle andre 
nasjoner under himmelen hvis de bare vil tjene landets 
Gud, som er Jesus Kristus’ (Ether 2:12). Dette er hele 
sakens springende punkt – å holde Guds bud” (i Confe-
rence Report, okt. 2001, 89; eller Liahona, jan. 2002, 85).

Ether 2:7–12
Sammenlign Ether 2:7–12 med 2 Nephi 

1:6–10. Lag en liste over løfter og 
 advarsler gitt til Amerikas innbyggere.

Ether 2:14. Herren refset Jareds bror
•	 I	nyere	åpenbaring	har	Herren	sagt:	“Dem	jeg	elsker	
refser jeg også, så deres synder kan bli tilgitt, for med 
refselsen bereder jeg en vei så de kan bli befridd fra 
enhver fristelse, og jeg har elsket dere” (L&p 95:1). 
Eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum 
kommenterte den karakterstyrke som trengs for å tåle 
å bli refset: “Det er vanskelig å forestille seg hvordan 
det er å bli refset av Herren i tre timer, men Jareds bror 
utholdt det. Ved hjelp av øyeblikkelig omvendelse og 
bønn søkte denne profeten igjen veiledning for den 
reisen de hadde blitt befalt å gjennomføre, og for dem 
som skulle foreta den. Gud godtok hans omvendelse 
og ga kjærlig ytterligere instruksjoner for deres viktige 
oppgave” (Christ and the New Covenant [1997], 15).

•	 Eldste	Neal A.	Maxwell	(1926–2004)	i	De	tolv	apost-
lers quorum forklarte at Gud elsker dem han refser: 
“Herren er i sannhet der for å tukte dem han elsker, 
også de åndelig fremtredende. Jareds bror hadde ikke 
bedt til Herren på lenge (se Ether 2:14). Selv de gode 
kan bli skjødesløse uten Herrens tukt. Senere så den 
irettesatte Jareds bror Kristus! (se Ether 3:13–16)” (i 
Conference Report, okt. 1987, 37; eller Lys over Norge, 
jan. 1988, 28).

Ether 2:19–3:6. Det å skaffe lys var en mulighet 
til vekst
•	 Eldste	Robert D.	Hales	i	De	tolv	apostlers	quorum	
sammenlignet Jareds brors opplevelse med våre egne:

“Disse fartøyene manglet lys. Dette bekymret Jareds 
bror. Han ønsket ikke at familien skulle gjennomføre 
reisen i mørke, så istedenfor å vente på en befaling, 
vendte han seg til Herren med sin bekymring. ‘Og Her-
ren sa til Jareds bror: Hva vil du jeg skal gjøre så dere 
kan få lys i båtene deres?’ [Ether 2:23].
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Jareds brors svar på dette spørsmålet fordret iherdig 
innsats fra hans side. Han gikk opp på Shelem-fjellet ‘og 
ut av en klippe smeltet han seksten små stener’ [Ether 
3:1]. Deretter ba han Herren om å berøre stenene så de 
kunne frembringe lys.

Som foreldre og ledere må vi huske at ‘det er ikke 
tjenlig at [Herren] befaler i alle ting’ [L&p 58:26]. I likhet 
med Jareds bror må vi tenke nøye gjennom vår families 
behov, legge en plan for å dekke disse behovene og 
deretter legge frem planen for Herren i bønn. Dette vil 
kreve tro og innsats fra vår side, men han vil hjelpe oss 
når vi søker hans hjelp og gjør hans vilje” (i Conference 
Report, april 2003, 15; eller Liahona, mai 2003, 16).

•	 Herren	ønsker	at	vi	skal	utvikle	oss	og	lære	ved	at	vi	
tar våre egne avgjørelser. Men han ønsker også at vi 
hyppig skal fremlegge våre konklusjoner for ham for å 
få hans bekreftelse. Da Jareds bror spurte Herren angå-
ende lys til båtene, svarte Herren med et spørsmål: “Hva 
vil du jeg skal gjøre så dere kan få lys i båtene deres?” 
(Ether 2:23). Ifølge president Harold B. Lee (1899–1973) 
var Herrens spørsmål omtrent som å si følgende:

“ ‘Har du noen gode ideer, da? Hva foreslår du at vi skal 
gjøre for å få lys?’ …

Så trakk Herren seg tilbake og overlot ham til seg selv. 
Det var som om Herren sa til ham: ‘Jeg har gitt deg en 
hjerne å tenke med, og jeg har gitt deg handlefrihet til 
å bruke den. Nå får du gjøre alt du kan for å løse dette 
problemet, og så, etter at du har gjort alt du kan, skal 
jeg trå til og hjelpe deg.ʼ”

Etter å ha vurdert mulighetene, viste Jareds bror sin 
store tro ved å be Herren berøre 16 stener for å gi dem 
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lys. Herren besvarte denne bønnen, og ikke bare sørget 
han for lys til båtene, men han ga denne trofaste man-
nen et syn helt uten like.

President Lee konkluderte: “Dette er handlingens 
prinsipp. Hvis dere ønsker velsignelsen, holder det ikke 
bare å knele ned og be om den. Forbered dere på alle 
mulige måter for å gjøre dere verdige til å motta den 
velsignelsen dere søker” (Stand Ye in Holy Places [1974], 
243–44).

Ether 2:22–23. Bønn krever innsats
•	 Det	har	ofte	blitt	sagt	at	vi	skulle	be	som	om	alt	var	
avhengig av Herren, og arbeide som om alt var avhen-
gig av oss. Eldste Russell M. Nelson i De tolv apostlers 
quorum sa at han ofte har hørt president Gordon B. 
Hinckley si: “Jeg vet ikke hvordan jeg skal få alt gjort 
uten at jeg går ned på mine knær og ber om hjelp 
og deretter reiser meg og går til verks” (i Conference 
Report, okt. 1997, 18; eller Lys over Norge, jan. 1998, 15).

•	 Eldste	Bruce R.	McConkie	(1915–85)	i	De	tolv	apost-
lers quorum forklarte at Herren krever at vi bruker vår 
handlefrihet når vi søker hans hjelp. Eldste McConkie sa 
følgende om Jareds brors opplevelse: “Herren snakket 
litt med ham om det, og så sa han: ‘Hva vil du jeg skal 
gjøre så dere kan få lys i båtene deres?’ (Ether 2:23.) 
Med andre ord: ‘Hvorfor spør du meg? Dette er noe 
du burde ha funnet ut av.’ Han snakket litt til, og så 
gjentok han spørsmålet: ‘Hva vil du at jeg skal gjøre i 
stand for dere så dere kan ha lys når dere er oppslukt i 
havets dyp?’ (Ether 2:25.) Med andre ord: ‘Moriancumer, 
dette er ditt problem. Hvorfor bryr du meg med det? 
Jeg har gitt deg handlefrihet, og du har fått evner og 
ferdigheter. Kom deg ut og løs problemet’” (“Agency or 
Inspiration?” New Era, jan. 1975, 40–41).

Ether 3:1–5. “Se, O Herre, du kan gjøre dette”
•	 Eldste	Jeffrey R.	Holland	talte	om	den	barnlige,	enkle	
troen som Jareds bror viste da han sa: “Se, O Herre, du 
kan gjøre dette” (Ether 3:5): “Både Gud og leseren må 
ganske sikkert føle noe svært påtagelig i den barnlige 
uskyld og begeistring i denne mannens tro. ‘Se, O Herre, 
du kan gjøre dette.’ Kanskje finnes det ingen annen ster-
kere enkeltlinje uttalt av noen i Skriftene. Det er nesten 
som om han oppmuntrer Gud, oppildner ham, forsikrer 
ham. Ikke: ‘Se, O Herre, jeg er sikker på at du kan gjøre 
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dette.’ Ikke: ‘Se, O Herre, du har gjort mange større ting 
enn dette.’ Uansett hvor usikker profeten er på sine egne 
evner, føler han ingen usikkerhet når det gjelder Guds 
makt. Det er ingenting annet her enn en eneste klar, 
frimodig og bestemt erklæring, uten snev av nøling. Det 
er oppmuntring til Ham som ikke trenger oppmuntring, 
men som ganske sikkert må ha blitt rørt av den. ‘Se, O 
Herre, du kan gjøre dette’” (“Rending the Veil of Unbe-
lief”, i Nurturing Faith through the Book of Mormon: The 
24th Annual Sidney B. Sperry Symposium [1995], 12).

Ether 3:6–16
Gransk disse versene, og finn ut hva Jareds 
bror lærte om Frelseren som følge av dette 

synet. Skriv ned det du lærer i notatene dine.

Ether 3:15. “Aldri har jeg vist meg for noe 
menneske”
•	 Eldste	Jeffrey R.	Holland	drøftet	seks	mulige	forkla-
ringer på Jesu uttalelse om at han aldri hadde vist seg 
for noe menneske før han viste seg for Jareds bror:

“Én mulighet er at denne uttalelsen ganske enkelt ble 
gitt i sammenheng med én evangelieutdeling, og derfor 
bare gjelder Jareds folk og jaredittiske profeter – at 
Jehova aldri før hadde vist seg for noen av deres seere 
og åpenbarere …

En annen mulighet er at ordet ‘menneske’ er nøkkelen 
til dette skriftstedet, med andre ord at Herren aldri 
hadde vist seg for noen som ikke var helliggjort, noen 
som ikke trodde, eller noe timelig, jordisk eller naturlig 
menneske. Underforstått innebærer dette at bare 
de som har lagt av det naturlige menneske [og blitt] 
helliggjort (som Adam, Enok og nå Jareds bror) – er 
berettiget til dette privilegium [se L&p 67:10–11].

Noen tror at Herren mente at han aldri før hadde åpen-
bart seg for noe menneske i samme grad eller utstrek-
ning. Ifølge denne teorien hadde ikke guddommelige 
tilkjennegivelser til tidligere profeter blitt gitt med den 
samme ‘fylde’, aldri tidligere hadde sløret blitt fjernet for å 
gi en så fullstendig åpenbaring av Kristi natur og vesen.

Atter en annen mulighet er at dette var første gang 
Jehova hadde vist seg og 
identifisert seg som Jesus 
Kristus, Guds Sønn, og at 
skriftstedet skal tolkes som 
at ‘aldri har jeg vist meg 
[som Jesus Kristus] for noe 
menneske som jeg har 
skapt.’ Denne muligheten 

underbygges ved én måte å lese Moronis senere redak-
tørkommentar på: ‘Fordi han hadde denne fullkomne 
kunnskap om Gud, kunne han ikke holdes utenfor slø-
ret. Derfor så han Jesus.’

En annen tolkning av dette skriftstedet er at Jareds 
brors tro var så stor at han ikke bare så den førjordiske 
Jesu åndelige finger og legeme (som trolig mange 
andre profeter også hadde sett), men også en adskillig 
klarere tilkjennegivelse av Kristi legeme av kjøtt, blod 
og ben …

En siste forklaring – og sett i lys av Jareds brors tro, 
den mest overbevisende – er at Kristus sa til Jareds 
bror: ‘Aldri har jeg vist meg for noe menneske på 
denne måten, ikke på eget initiativ, men utelukkende 
tilveiebragt ved mottakerens tro.’ I regelen blir profeter 
invitert inn i Herrens nærhet på hans initiativ, og bare 
med hans godkjennelse. Jareds bror, derimot, synes å 
ha trengt seg gjennom sløret, ikke som en uønsket gjest, 
men kanskje rent teknisk som en ubuden en. Jehova 
sa: ‘Aldri har noe menneske kommet frem for meg med 
så overmåte stor tro som du har, for om det ikke hadde 
vært så, kunne du ikke ha sett min finger … Aldri har 
noe menneske trodd på meg som du har.’ Vi ser helt 
klart at Herren selv forbandt dette enestående syn med 
en enestående tro. Hvis ikke synet i seg selv var unikt, 
så må det ha vært troen og måten synet ble oppnådd 
på som savnet sidestykke. Det eneste som kunne gjøre 
denne troen så bemerkelsesverdig, var dens evne til 
å bringe profeten, ubuden, til et sted hvor andre bare 
hadde kommet etter invitasjon fra Gud” (Christ and the 
New Covenant, 21–23).

Ether 3:23–24, 28. Kong Mosiahs to stener
•	 Profeten	Joseph	Smith	brukte	samme	urim	og	
tummim som ble “gitt til Jareds bror på fjellet da han 
talte med Herren ansikt til ansikt” (L&p 17:1). President 
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Joseph Fielding Smith skrev en kort historikk for urim 
og tummim:

“Kong Mosiah hadde ‘to [stener] som var innfattet i en 
bue’, som nephittene kalte uttydere og som han brukte 
til å oversette jaredittenes opptegnelse [Mosiah 28:11–
14], og disse ble overlevert fra generasjon til generasjon 
til oversettelse av språk. Hvordan Mosiah kom i besit-
telse av disse to stenene, eller urim og tummim, forteller 
opptegnelsen ingenting om, den sier bare at det var 
en ‘gave fra Gud’ [Mosiah 21:28]. Mosiah hadde denne 
gave, eller urim og tummim, før Limhis folk fant Ethers 
opptegnelse. De kan ha mottatt den da en ‘stor sten’ 
med graveringer ble bragt til Mosiah, og som han tydet 
ved ‘Guds gave og kraft’ [Omni 1:20–21]. De kan ha blitt 
gitt til ham eller til en annen profet før hans egen tid på 
samme måte som Jareds bror mottok dem av Herren.

At de, urim og tummim, eller de to stener som ble gitt 
til Jareds bror, var de samme som Mosiah var i besittelse 
av, fremgår tydelig av Mormons bok. Jareds bror ble 
bedt om å forsegle det han hadde skrevet om det syn 
han hadde da Kristus viste seg for ham, slik at det ikke 
kunne leses av hans folk … Urim og tummim ble også 
forseglet så de ikke kunne brukes til å oversette de 
hellige skrifter om dette syn før Herren tillot at men-
nesket oversatte dem. Når de skulle åpenbares, skulle 
de oversettes ved hjelp av de samme urim og tummim 
[Ether 3:21–28] …

Sammen med brystplaten og platene som Mormons bok 
var skrevet på, mottok Joseph Smith urim og tummim, 
som ble skjult av Moroni for å komme frem i de siste 
dager som et middel til å oversette den gamle oppteg-
nelsen, og dette var de samme urim og tummim som 
ble gitt til Jareds bror [L&p 17:1]” (Frelsende læresetnin-
ger, 3:179–80).

Ether 3:25; 4:1–7. Den forseglede del av 
Mormons bok
•	 Moroni skrev at Jareds  
bror (Moriancumer) ned-
tegnet sitt syn om alle jor-
dens innbyggere fra 
begynnelse til slutt (se 
Ether 3:25; se også Ether 
2:13). Dette synet 

åpenbarer “alle ting fra verdens grunnvoll ble lagt og til 
verdens ende” (2 Nephi 27:10). Moroni forklarte at “aldri 
er større ting blitt åpenbart” enn det som Jareds bror så 
(Ether 4:4). Vi vet at Moroni forseglet en kopi av dette 
synet sammen med platene han ga til Joseph Smith (se 
Ether 4:5; 5:1). Moroni informerte oss dessuten om 
betingelsene Herren hadde sagt måtte oppfylles før 
denne forseglede del kunne komme frem. Skriftene for-
teller oss at vi må omvende oss, utøve tro på Herren, 
slik Jareds bror gjorde, og bli helliggjort (se Ether 
4:6–7).

Ether 5. Instruksjoner til profeten Joseph Smith
•	 Moroni	hadde	“nøklene	til	Efra’ims	stavs	oppteg-
nelse” (L&p 27:5). I Ether 5 henvendte Moroni seg til 
den fremtidige oversetter av Mormons bok, selv om det 
skulle gå nesten 14 århundrer før profeten Joseph Smith 
skulle lese hans ord.

Ether 5. Vitnenes vitnesbyrd
•	 Ether	5:2	omtaler	dem	“du	[ Joseph	Smith]	kan	få	
anledning til å vise platene til”, eller nærmere bestemt 
de åtte vitner. Vers 3–4 omtaler “tre” som skulle få se 
platene “ved Guds kraft”, og dette er en klar henvisning 
til de tre vitner om Mormons bok. Vers 4 sier også at 
ordet “skal stå som et vitnesbyrd”, noe som viser at Mor-
mons bok i seg selv er et vitne. Det samme verset viser 
også at Guddommen er vitner om Mormons bok.

Ether 5:2–4 viser direkte til de tre vitner om Mormons 
bok. I juni 1829 mottok profeten Joseph Smith en 
åpenbaring om “at tre spesielle vitner skulle utpekes. 
Se Ether 5:2–4; samt 2 Nephi 11:3 og 27:12. Oliver 
Cowdery, David Whitmer og Martin Harris ble inspirert 
og fikk et sterkt ønske om å være de tre spesielle vitner” 
(L&p 17, kapitteloverskriften). Vi har de tre vitners vitnes-
byrd helt foran i Mormons bok. Om disse tre vitner sa 
eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum:

“Det høytidelig skrevne vitnesbyrdet til tre vitner om 
hva de så og hørte – to av dem samtidig og den tredje 
nesten umiddelbart etterpå – har rett til å bli tillagt stor 
vekt. Vi vet bestemt at store mirakler er hevdet å ha 
funnet sted og blitt akseptert av mange religiøse men-
nesker på grunnlag av ett vitne, og i verden forøvrig 
har ett vitnes vitneprov blitt ansett som tilstrekkelig for 
betydelig straffeutmåling og domfellelse.
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Personer som har erfaring i å bedømme vitnesbyrd, 
vurderer vanligvis et vitnes mulighet til å observere en 
hendelse og mulighetene for at vedkommende kan 
gi en skjev fremstilling av den. Når forskjellige vitner 
avlegger identiske vitneprov om samme hendelse, leter 
skeptikere etter tegn på sammensvergelse eller etter 
andre vitner som kan gi motstridende vitneprov.

Mot alle disse mulige innvendinger står de tre vitners 
vitnesbyrd om Mormons bok meget sterkt. Hver av de 
tre hadde mer enn nok grunner og anledninger til å 
frafalle sitt vitnesbyrd hvis det hadde vært falskt, eller til 
å svare unnvikende om detaljer hvis noen hadde vært 
unøyaktige. Det er velkjent at alle disse tre vitnene, på 
grunn av uenighet eller sjalusi som involverte andre 
ledere i Kirken, ble utelukket fra Jesu Kristi Kirke av 
Siste Dagers Hellige ca. åtte år etter at deres vitnesbyrd 
var offentliggjort. Alle tre skilte lag og hadde ingen 
felles interesse av å hevde at vitnesbyrdet hadde vært 
avtalt spill. Ikke desto mindre fravek ingen av disse vit-
nene så lenge de levde – varierende fra 12 til 50 år etter 
at de ble utelukket – sitt offentliggjorte vitnesbyrd eller 
sa noe som gir noen som helst tvil om at det var sant.

Deres vitnesbyrd står dessuten uimotsagt av andre vit-
ner. Man kan forkaste det, men hvordan forklarer man 
at tre menn av god karakter står sammen og fastholder 
dette offentliggjorte vitnesbyrdet så lenge de lever, og 
det til tross for sterk latterliggjøring og andre personlige 
ulemper? I likhet med Mormons bok selv finnes det 
ingen bedre forklaring enn den som er gitt i vitnesbyr-
det – den høytidelige erklæringen fra gode og ærlige 
menn som fortalte hva de så …

… Vitner er viktige, og de tre vitners vitnesbyrd om 
Mormons bok er mektig og pålitelig” (i Conference 
Report, april 1999, 46, 49; eller Liahona, juli 1999, 41).

Ether 5
Hva lærer dette kapitlet oss om loven om 
 vitner og de tre vitner om Mormons bok?

Punkter å grunne på
•	 Hvorfor	tror	du	Moroni	tok	med	forkortelsen	av	

Ethers bok i Mormons bok så vi skulle lese den?

•	 Selv	om	Jareds	bror	var	og	er	kjent	for	sin	trofasthet,	
hvorfor ble han likevel refset av Herren? Hvordan kan 
vi anvende dette på oss selv?

•	 Hva	lærte	Jareds	bror	om	hva	Herren	forventer	av	oss	
når vi stiller ham spørsmål?

•	 Hvordan	kan	de	tre	vitners	vitnesbyrd	om	Mormons	
bok styrke ditt eget vitnesbyrd?

Forslag til oppgaver
•	 Tenk	på	et	problem	du	strever	med	for	øyeblikket.	

Bruk det samme mønster som Jareds bror brukte til å 
løse sitt dilemma, og anvend de samme prinsippene til 
å finne en løsning på din egen situasjon. Hvordan vil 
du anvende disse prinsippene til å løse problemet ditt?

•	 Evaluer	styrken	av	dine	bønner	ved	å	gradere	dine	
svar på følgende spørsmål. (Advarsel: Denne skalaen 
er personlig og skulle behandles fortrolig.)

Hvordan er dine bønner?

På en skala fra 1–10, hvordan vurderer du dine personlige 
 bønner? (1 er det laveste, og 10 er det høyeste):

Er de oppriktige nok? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Er de lange nok? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Er de hyppige nok? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Underbygges de med lydighet? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lytter jeg etter svar når jeg har 
 snakket ferdig?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kommuniserer jeg med Herren 
 istedenfor bare å snakke til ham?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Ether 6 –10

Kapittel 51

Innledning
I Ether 6–10 fortalte Moroni om jaredittenes reise over 
havet til det lovede land. Så ga han et sammendrag 
av regjeringstiden til flere generasjoner med konger, 
hvor han sammenlignet perioder med rettferdighet 
med perioder med ugudelighet og konflikter. Moroni 
så mange likheter mellom jaredittene og sitt eget folk, 
nephittene. Han beskrev den syklus med stolthet, 
fremgang, ugudelighet og omvendelse som han hadde 
sett i de to nasjonene. Han forklarte den store fare vi 
utsetter oss for når vi lar stolthet og hemmelige forbund 
få overtaket i vårt samfunn. Både den nephittiske og 
den jaredittiske sivilisasjon illustrerer den sannhet at vi 
høster det vi sår. Hvis vi følger Herren, blir vi lykkelige, 
men hvis vi beveger oss bort fra hans bud, medfører det 
strid og elendighet.

Kommentarer
Ether 6:3. “Gi lys til menn, kvinner og barn”
•	 Vår Herre Jesus Kristus er lysets kilde i vår verden og 
vårt liv (se L&p 88:5–13). Herren berørte stenene som 

Jareds bror la frem for ham 
“for å gi lys til menn, kvin-
ner og barn” (Ether 6:3) på 
deres reise over havet. Her-
ren gir oss også et lys som 
kan lede oss gjennom jor-
delivets mørke og i retning 
av det strålende celestiale 
rike – vårt lovede land. Vår 
vei er opplyst av lyset fra 
apostler og profeter, stan-
dardverkene og inspirerte 

ledere og lærere. Vi kan også være et lys – vi kan opp-
lyse veien for andre når vi lytter til Herrens råd og hol-
der oss verdige til hans Ånd.

Søster Ardeth G. Kapp, tidligere president for Unge 
kvinner på generalplan, sa: “Dere har lyset inni dere. 
Dere kan skinne i mørket. Dere kan opplyse verden. 
Dere kan bidra til å fordrive mørket. Dere kan være 
utslagsgivende” (The Joy of the Journey [1992], 69).

Ether 6:4–9. Jaredittene overlot seg til Herren
•	 Slik det er brukt i Ether 6:4–9, betyr ordet overlate å 
legge sitt liv i noens hender. Med andre ord la jaredittene 
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sitt liv i Guds hender. Ved å overlate seg til Herren, viste 
de sin tro på at Herren kunne og ville utfri dem. “Vinden 
[sluttet ikke] å blåse mot det lovede land mens de var på 
vannene” (Ether 6:8). Sammenlign denne holdningen 
med holdningen til Nephis brødre da de krysset havet 
med sin familie. Da Laman og Lemuel bandt Nephi, slut-
tet familiens kompass, Liahona, å virke, og båten ble 
“drevet tilbake på vannene i fire dager” (1 Nephi 18:15). 
Både jaredittene og Lehis familie ønsket å legge sitt liv i 
Herrens hender, men noen medlemmer av Lehis familie 
var ulydige. Kontrasten mellom disse to beretningene 
viser at vi må utøve tro og holde budene for å motta alle 
de velsignelser som Herren ønsker å gi oss.

Ether 6:8–12
Hvilken eksemplarisk adferd viste jaredit-

tene under sin reise og etter sin ankomst som 
er et eksempel til etterfølgelse for deg?

Ether 6:9. “De sang lovsanger til Herren”
•	 Hva er velsignelsene av å lytte til og synge lovsanger? 
I nyere åpenbaring har 
Herren sagt at han vil vel-
signe dem som gleder seg 
over god musikk (se L&p 
25:12   ). Det første presi-
dentskap beskrev hvilken 
innflytelse inspirerende 
musikk kan ha:
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“Salmene er en invitasjon til Herrens ånd og skaper en 
følelse av ærbødighet, forener oss som medlemmer og 
utgjør for oss en måte å prise Herren på.

… Salmer beveger oss til omvendelse og gode gjernin-
ger, bygger opp vitnesbyrd og tro, gir trøst til den trette 
og den sørgende og inspirerer oss til å holde ut inntil 
enden …

… Salmene kan oppløfte vår ånd, gi oss mot og drive oss 
til å handle i rettferdighet. De kan fylle vår sjel med him-
melske tanker og gi oss en fredens ånd” (Salmer, ix–x).

Ether 6:12. Mild barmhjertighet
•	 Du	finner	mer	informasjon	om	Guds	milde	barmhjer-
tighet i kommentarene til 1 Nephi 1:20 (side 12) og til 
Moroni 10:3 (side 390).

Ether 6:17. “De ble lært å vandre i ydmykhet  
for Herren”
•	 Vi	får	vite	at	jaredittene	ble	lært	viktigheten	av	
ydmykhet. Nyere åpenbaring lærer oss også viktigheten 
av ydmykhet: “Vær du ydmyk; og Herren din Gud skal 
lede deg ved hånden og gi deg svar på dine bønner” 
(L&p 112:10).

Eldste Joseph B. Wirthlin (1917–2008) i De tolv apost-
lers quorum forklarte at “ydmykhet er å erkjenne og 
ha den holdning at man må stole på Herrens hjelp for 
å klare seg gjennom livet” (i Conference Report, okt. 
2004, 110; eller Liahona, nov. 2004, 104).

•	 Biskop	Richard C.	Edgley	i	Det	presiderende	bis-
kopsråd nevnte ydmykhet som et av de grunnleggende 
kjennetegn på et trofast medlem av Kirken:

“Når jeg har tenkt på disse trofaste medlemmene, har 
det slått meg at det er to egenskaper alle synes å ha. 
For det første – uansett sosial eller økonomisk status 
fører deres ydmykhet til at de underkaster seg Herrens 
vilje. Og for det annet – tross livets vanskeligheter og 
prøvelser er de i stand til å være takknemlige for Guds 
velsignelser og det gode i livet. Ydmykhet og takknem-
lighet er i sannhet tvillingegenskaper til lykke …

… I Guds rike begynner storhet med ydmykhet og 
lydighet. Disse ledsagende dyder er de første viktige 
skritt til å åpne døren til Guds velsignelser og preste-
dømmets kraft. Det spiller ingen rolle hvem vi er eller 

hvor imponerende våre akkreditiver er. Ydmykhet og 
lydighet overfor Herren, sammen med et takknemlig 
hjerte, er vår styrke og vårt håp” (i Conference Report, 
okt. 2003, 103–4; eller Liahona, nov. 2003,–97).

Ether 6:17
Hvilken sammenheng er det mellom ydmykhet 
og det å motta instruksjoner og råd fra Herren?

Ether 6:17. “Undervist fra det høye”
•	 For	å	bli	“undervist	fra	det	høye”	må	man	holde	
budene og være verdig til Den hellige ånds veiledning 
og inspirasjon. Eldste Richard G. Scott i De tolv apost-
lers quorum forklarte velsignelsene ved å bli undervist 
av Ånden: “Når utfordringene strømmer på, vil du føle 
en indre, stillferdig støtte. Du vil bli tilskyndet til å 
vite hva du skal foreta deg. Du kan leve i en stormfull 
verden og oppleve store utfordringer, og likevel ha 
fred. Du vil bli inspirert til å vite hva du skal gjøre og ha 
evner, eller kapasitet, til å gjøre det. Husk dette løfte fra 
Herren … ‘Dere skal bli undervist fra det høye. Hellig-
gjør dere [med andre ord, hold mine bud], og dere skal 
bli ikledd kraft’ (L&p 43:16)” (i Conference Report, april 
1991, 44; eller Lys over Norge, juli 1991, 35).

Ether 7. Strid fant veien inn i riket
•	 Jareds	bror	advarte	sitt	folk	og	sa	at	de	ville	bli	ført	i	
fangenskap hvis de hadde en konge (se Ether 6:22–23), 
og slik ble det. Den jaredittiske kongen Kib og senere 
hans sønn Shule ble begge ført i fangenskap av rivaler. 
Legg merke til hvor snart Jareds profeti gikk i oppfyllelse.

Mye av jaredittenes historie finnes i kapittel 7 i Ethers 
bok. Moroni tok bare med noen høydepunkter av 
denne historien i sin forkortelse. Han understreket 
likhetene med sitt eget folk og de lærdommer som ville 
være av størst nytte i vår tid.

Ether 7:6. Geografisk opplysning fra Moroni
•	 Moroni	ga	svært	lite	informasjon	om	det	geografiske	
forholdet mellom jaredittenes og nephittenes land. “Han 
nevner imidlertid at ‘landet Moron’, som var jaredittenes 
land, lå ‘i nærheten av det land som nephittene kalte 
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Ødemark.’ (Ether 7:6.) Ettersom landet Moron var 
jaredittenes hovedsete og nephittenes land Ødemark lå 
nord for den smale landtungen, antas det at størstedelen 
av den jaredittiske sivilisasjon bodde nord for den smale 
landtungen” (Daniel H. Ludlow, A Companion to Your 
Study of the Book of Mormon [1976], 321–22).

Ether 7:23–27. Kong Shules folk ga akt på 
profetenes advarsler
•	 I	sin	godhet	og	barmhjertighet	sendte	Herren	profeter	
for å advare innbyggerne i Shules rike. Til å begynne 
med hånte og spottet de profetene, men profetene var 
beskyttet av den rettferdige kongens proklamasjon. Shu-
les folk ga så akt på profetenes advarsler og omvendte 
seg, og unngikk dermed den ødeleggelse som ville ha 
kommet som følge av at de forkastet profetenes budskap.

President Henry B. Eyring i Det første presidentskap 
forklarte hvorfor Herren advarer sine barn mot deres 
ugudelighet: “Fordi Herren er kjærlig, kaller han tjenere 
til å advare folket mot fare. Dette kallet til å advare 
gjøres vanskeligere og viktigere ved det faktum at de 
mest verdifulle advarslene gjelder farer folk ennå ikke 
synes er reelle” (i Conference Report, okt. 1998, 40; eller 
Liahona, jan. 1999, 37).

Ether 7:23–27; 9:28–31. Profeter og deres 
budskap blir ofte forkastet
•	 Hvorfor	blir	profeter	ofte	spottet	og	hånet?	Eldste	
Robert D. Hales i De tolv apostlers quorum forklarte:

“Profeter må ofte advare mot konsekvensene av å bryte 
Guds lover. De forkynner ikke det som er populært i 
verden …

Hvorfor forkynner profeter 
upopulære bud og kaller 
samfunn til omvendelse for 
å forkaste, forandre og til 
og med ignorere budene? 
Årsaken er meget enkel. 
Når profeter får åpenbar-
ing, har de ikke noe annet 
valg enn å forkynne og 
bekrefte det som Gud har 

gitt dem å fortelle verden” (i Conference Report, april 
1996, 52; eller Lys over Norge, juli 1996, 39).

•	 Eldste	L. Aldin	Porter	i	De	syttis	presidentskap	for-
klarte en annen grunn til at folk ofte forkaster profetens 
råd. Han forklarte at folk feilaktig tror at profetiske 
advarsler griper forstyrrende inn i deres handlefrihet: 
“Enkelte beklager seg over at når profeter taler klart og 
bestemt, tar de handlefriheten fra dem. Vi har fremdeles 
frihet til å velge. Men vi må godta konsekvensene av 
våre valg. Profetene tar ikke handlefriheten fra oss. De 
varsler oss ganske enkelt om hvilke konsekvenser våre 
valg vil få. Hvor tåpelig det er å kritisere profetene for 
deres advarsler” (i Conference Report, okt. 1999, 82; 
eller Liahona, jan. 2000, 77).

Ether 8:1–12. Hemmelige forbund blant 
jaredittene
•	 Moroni	stoppet	opp	i	sin	raske	gjennomgang	av	
jaredittenes historie for å gå detaljert inn på omstendig-
hetene rundt at det ble opprettet hemmelige forbund 
blant disse menneskene. Moroni gjorde dette fordi 
disse organisasjonene førte til både det jaredittiske og 
det nephittiske samfunns fullstendige undergang (se 
Ether 8:21). Hvis vi ikke omvender oss, vil hemmelige 
forbund også føre til samfunnets undergang i vår egen 
tid (se vers 23–25).

Ether 8:9 forteller oss at jaredittene lærte om hemmelige 
forbund gjennom opptegnelser som deres forfedre 
hadde tatt med seg fra den gamle verden. Det er mulig 
at disse opptegnelsene inneholdt en beretning om de 
tidligste hemmelige forbund (se Moses 5:29–33, 47–55). 
Vi vet at jaredittene hadde opptegnelser om “verdens 
skapelse og også om Adam og … en beretning fra hans 
tid og like ned til det store tårn” (Ether 1:3).

Den plan Jareds datter fulgte for å bidra til å sikre hen-
nes far riket, viser hvordan onde mennesker kan utnytte 
menneskelig svakhet. Jareds datter var helt bevisst på 
sin egen skjønnhet, så vel som det begjær Akish følte 
for henne. I sin iver etter å hjelpe faren å oppnå makt 
og vinning, var hun villig til å delta i en ondsinnet 
sammensvergelse.

Ether 8:18–25. Hva kjennetegner hemmelige 
forbund?
•	 Se	kommentarene	til	Helaman	6:18–40	(side 263).
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Ether 8:22–26
Hvilken advarsel ga Moroni menneskene i 
vår tid, og hva blir konsekvensene av å gi 
akt på eller ignorere denne advarselen?

Ether 8:25. Satan bedrar og er “alle løgners far”
•	 Mens	Herren	er	“en	sannhetens	Gud	og	kan	ikke	
lyve” (Ether 3:12), var Satan “en løgner fra begynnelsen” 
(L&p 93:25). Herren åpenbarte for Moses at “Satan, ja, 
djevelen, [er] all løgnens far, for å bedra og forblinde 
menneskene, og for å føre dem fanget etter sin vilje, ja, 
så mange som ikke ville lytte til min røst” (Moses 4:4).

Eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum for-
klarte at Satan “og de ånder som følger ham, fremdeles 
bedrar verden … Satans bedragerske metoder er for-
lokkende: musikk, filmer og andre media, og glansen i 
en morsom stund. Når Satans løgner klarer å bedra oss, 
blir vi sårbare for hans makt” (i Conference Report, okt. 
2004, 46; eller Liahona, nov. 2004, 43).

Ether 8:26. Satans makt kan bli forpurret av 
rettferdighet
•	 Idet han talte om tusenårsriket, forklarte Nephi at “på 
grunn av [Guds] folks rettferdighet har ikke Satan noen 
makt … for de lever rettfer-
dig, og Israels Hellige 
regjerer” (1 Nephi 22:26). 
Moroni sa at én hensikt 
med å avsløre Satans meto-
der er å avskaffe ondskap 
samtidig som man ser frem 
til tiden da “Satan ikke vil 
ha noen makt over menne-
skenes barns hjerter, men 
at de kan påvirkes til stadig 
å gjøre godt” (Ether 8:26).

Profeten Joseph Smith (1805–44) erklærte: “Djevelen 
har ingen makt over oss med mindre vi gir ham 
tillatelse. I det øyeblikk vi går imot noe som kommer 
fra Gud, får djevelen makt” (Læresetninger fra Kirkens 
presidenter – Joseph Smith [2007], 210).

Ether 9. Sykluser med stor fremgang og tragisk 
ugudelighet
•	 Legg	merke	til	i	Ether	9:5–12	at	fremveksten	av	hem-
melige forbund igjen førte til at mange gikk fortapt. Vers 
15–35 viser et mønster som gjentar seg mange ganger i 
Mormons bok:

 1. Folket hadde overmåtte stor fremgang under de rett-
ferdige kongene Emers og Coriantums regjeringstid 
(se vers 15–25).

 2. Folket begynte å slutte seg til hemmelige forbund og 
vende seg til ugudelighet under Heths regjeringstid 
(se vers 26–27).

 3. Herren sendte profeter for å advare folket mot deres 
store ugudelighet (se vers 28).

 4. Heths folk forkastet profetene (se vers 29).
 5. Guds straffedommer kom over folket (se vers 30–33).
 6. Folket ydmyket seg og omvendte seg, og Herren vel-

signet dem igjen (se vers 34–35).

Midt i disse syklusene med fremgang og ugudelighet 
viste jaredittene at et folk kan være rikt, men likevel 
holde seg trofast. Det ser ut til at jaredittene klarte å 
bevare en tilstand av rettferdighet og fremgang i over 
100 år (se vers 15–25). Kong Emer var til og med rettfer-
dig nok til å se Herren (se vers 22). Du finner en over-
sikt over stolthetssyklusen i “Syklusen med rettferdighet 
og ugudelighet” i tillegget (side 403).

Ether 9:19. Jaredittenes dyr
•	 En	religionsforsker	skrev	om	det	faktum	at	elefanter	
er omtalt blant jaredittene, uten at elefanter senere er 
nevnt blant nephittene:

“Jeg synes det er ganske viktig at Mormons bok forbinder 
elefanter kun med jaredittene, ettersom det ikke er noen 
åpenbar grunn til at de ikke skulle være vanlig i det femte 
så vel som det femtende århundre f.Kr. Alt vi vet, er at de 
døde ut i store deler av Asia en eller annen gang mellom 
disse tidspunktene, slik de også gjorde i den nye verden, 
ifølge Mormons bok, slik at det bare er menneskers 
skrevne opptegnelser som vitner om at de har eksistert.”

I denne samme drøftingen av elefanter, illustrerte han et 
poeng hentet fra Marco Polos beskrivelse av sine reiser. 
I denne beskrivelsen skrev Marco Polo om ting som 
var ukjente i hans hjemland. Hugh Nibley anvendte så 
de generelle prinsippene i Polos erfaring på dyr som er 
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nevnt i Mormons bok, men som er ukjente i vår kultur: 
“ ‘De har rikelig med jern, accarum og andanicum,’ 
sier Marco Polo om Kobians folk. ‘Her lager de speil 
av høypolert stål, store og meget vakre.’ Det som er å 
merke seg her, er ikke først og fremst hvor høyt utviklet 
stålarbeidet var i Sentral-Asia, selv om det, som vi har 
sett, er viktig, men det faktum at ingen med sikkerhet 
vet hva accarum og andanicum er. Marco visste det 
selvfølgelig, men ettersom dette var noe som ikke fantes 
i Europa, eksisterte det ikke noe vestlig ord for det, så 
det eneste han kunne gjøre, var å bruke de eneste navn 
disse tingene hadde. På samme måte er det med curelo-
mer og cumomer i Ether 9:19. Disse dyrene var ukjente 
for nephittene, så Moroni lot være å oversette dem, 
eller det kunne være at nephittene kjente dem, men 
at vi ikke kjenner dem, slik at vårt språk ikke har noe 
navn på dem. De var ganske enkelt arter av de ‘mange 
andre slags dyr som var nyttige til føde for mennesker’” 
(Hugh W. Nibley: Lehi in the Desert and the World of the 
Jaredites [1952], 217–18).

Ether 10:5–8. Kong Riplakish’ ugudelighet og 
undertrykkelse
•	 Ether	10:5–7	beskriver	kong	Riplakish’	regjeringstid.	
Hans ugudelige regjering og hans fall minner om den 
ugudelige kong Noahs regjering og fall (se Mosiah 11). 
Legg merke til følgende egenskaper hos begge kongene:

Riplakish 
(Ether 10)

Egenskaper Noah (Mosiah 11)

Vers 5 Svært umoralsk Vers 2

Vers 5 Påla folket høye skatter Vers 3

Vers 6 Bygget store og for-
seggjorte bygninger

Vers 8

Vers 7 Fråtset på grunn av 
andres arbeid

Vers 6

Vers 8 Drept av sitt eget folk Mosiah 19:20

Jesaja advarte og sa: “Dette folks førere er forførere” 
( Jesaja 9:16; 2 Nephi 19:16). Den rettferdige kong 
Mosiah befalte senere sitt folk å ikke ha konger fordi 
“mange menneskers synder er forårsaket av deres kon-
gers misgjerninger” (Mosiah 29:31).

Ether 10:9–34. En høyt utviklet sivilisasjon
•	 Selv	om	opptegnelsen	er	begrenset	i	omfang,	gir	
Ether 10 innsikt i hvor høyt utviklet jaredittenes sivili-
sasjon var under kong Lib. Moroni fortalte oss følgende 
om deres fremgang:

 1. “De var overmåte flittige, og de kjøpte og solgte og 
handlet med hverandre så de kunne skaffe seg inn-
tekter” (vers 22).

 2. “De arbeidet med allslags malm, og de utvant gull og 
sølv og jern og messing og alle slags metaller … Og 
de utførte allslags fint arbeide” (vers 23).

 3. De hadde “silke og finvevet lin, og de laget alle slags 
stoffer” (vers 24).

 4. “De laget alle slags redskaper til å dyrke jorden med, 
både til å pløye og til å så, til å høste og til å hakke 
og også til å treske med” (vers 25).

 5. “De laget alle slags redskaper som de brukte når de 
arbeidet med sine dyr” (vers 26).

 6. “De laget alle slags krigsvåpen, og de utførte allslags 
arbeide som håndverksmessig var særdeles fint” 
(vers 27).

Moroni avsluttet med å fortelle oss: “Og intet folk kunne 
være mer velsignet … enn de var” (vers 28).

Punkter å grunne på
•	 Hva	vil	det	si	å	legge	sitt	liv	i	Herrens	hender,	slik	

jaredittene gjorde på sin reise til det lovede land?

•	 Hvilke	tegn	ser	du	på	Herrens	milde	barmhjertighet	i	
ditt liv? (se Ether 6:12).

•	 Hva	kan	hjelpe	deg	å	unngå	å	bli	bedratt	av	Satan?

Ro
be

rt 
Ba

rre
tt,

 ©
 1

98
6 

IR
I

Ether 6–10

363



Forslag til oppgaver
•	 Sammenlign	reisen	som	er	beskrevet	i	Ether	6:2–12,	

med vår reise gjennom jordelivet.

•	 Finn	vers	i	Ether	8:13–26	som	beskriver	farene	ved	
hemmelige forbund, og sammenfatt disse farene. 
Sammenfatt så de råd Moroni ga oss i de samme 
versene.
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Ether 11–15

Kapittel 52

Innledning
Beretningen i Ethers bok om den en gang så store 
nasjonens tragiske undergang hjelper oss å se de 
uunngåelige konsekvensene av å forkaste profetene, 
og de katastrofale følgene av uhemmet synd. Til 
sammenligning leser vi også noen dypsindige lære-
setninger om tro på Jesus Kristus. Profetene Ether og 
Moronis læresetninger viser at tro fører til omvendelse, 
tilveiebringer mirakler og vender personlige svakheter 
til styrke. Dessverre nektet jaredittene å gi akt på Ethers 
undervisning og vendte seg bort fra den sannhet som 
kunne ha frelst dem. Mens du leser Ether kapittel 11–15, 
skulle du spørre deg: “Hva kan jeg og min generasjon 
lære av disse kapitlene?”

Kommentarer
Ether 11. De siste stadiene av den jaredittiske 
sivilisasjon
•	 I	likhet	med	nephittene	gikk	det	jaredittiske	samfunn	
gjentatte ganger gjennom syklusen med fremgang, fra-
fall, straffedommer, omvendelse, fremgang osv. Akkurat 
som med nephittene, ble frafallet og ugudeligheten 
stadig mer skjebnesvanger. (Se oversikten “Syklusen 
med rettferdighet og ugudelighet” i tillegget, side 403.) 
Ether 11 forteller om de siste stadiene av jaredittenes 
frafallssyklus. De forkastet, hånet og spottet profetene. 
Selv om kong Shule hadde fastsatt en lov som beskyttet 
profetene og straffet dem som forfulgte dem (se Ether 
7:23–26), gjorde en senere konge det til prinsipp å hen-
rette profetene (se Ether 11:5). Til slutt ble ugudelighe-
ten så utbredt at profetene “sørget og trakk seg tilbake 
fra folket” (Ether 11:13). (Se kommentarene til Helaman 
12:5–6 på side 270).

Ether 11:2–5, 13, 20–22. De forkastet  
profetenes ord
•	 Profeten	Amos	forklarte	at	en	av	profetens	roller	er	å	
advare folket mot kommende ødeleggelser (se 2 Nephi 
25:9; se også Esekiel 33:7–10). Ether 11 viser tydelig 
konsekvensene av å ikke gi akt på profetenes advarsler. 
Overvei det president Henry B. Eyring i Det første 
presidentskap sa angående konsekvensen av å forkaste 
profetenes råd og den trygghet som kommer av å gi akt 
på profetene:

“Det å se etter veien til trygghet i profeters råd synes 
fornuftig for dem som er sterke i troen. Når en profet 
taler, kan de som har svak tro, tenke at de hører bare 
en klok mann gi gode råd. Hvis så hans råd virker kom-
fortable og fornuftige og er i tråd med det de ønsker å 
gjøre, tar de det til seg. Gjør de ikke det, anser de dem 
enten som feilaktige, eller de mener deres situasjon 
unntar dem fra rådet. De som ikke har tro, synes kan-
skje bare at de hører menn som søker å øve innflytelse 
ut fra et selvisk motiv …

Hver gang jeg har valgt å vente med å følge inspirerte 
råd eller ment at jeg var et unntak, har jeg blitt klar over 
at jeg har utsatt meg for fare. Hver gang jeg har lyttet 
til profeters råd, følt dem bekreftet i bønn og deretter 
fulgt dem, har jeg sett at jeg har beveget meg mot sikker 
grunn” (i Conference Report, april 1997, 32–33; eller Lys 
over Norge, juli 1997, 24).

Ether 11:7–8. Naturkatastrofer kan føre til 
omvendelse
•	 Vi leser at som følge av krigene, hungersnøden, 
 sykdommene og ødeleggelsene begynte folket å 
omvende seg fra sin ugu-
delighet. President 
Joseph F. Smith (1838–
1918) hjalp oss å forstå at 
Herren noen ganger bruker 
naturkatastrofer til å få sine 
barn til å omvende seg:

“De siste-dagers-hellige tror, selv om de selv skjelver på 
grunn av sin egen ugudelighet og synd, at store straffe-
dommer kommer over verden på grunn av ugudelighet. 
De tror fullt og fast på uttalelsene i den hellige skrift om 
at ulykker skal ramme nasjonene som et tegn på Kristi 
komme for å avsi dom. De ser Guds hånd i ilden, jord-
skjelvet, flodbølgen, vulkanutbruddet og stormen. Ham 
anerkjenner de som naturens og naturlovenes mester 
og hersker, og de erkjenner uten videre hans hånd i alt. 
Vi tror at hans straffedommer utøses over jorden for å få 
menneskeheten til å fatte hans makt og hans hensikter, 
så de kan omvende seg fra sine synder og forberede 
seg til Kristi annet komme for å regjere i rettferdighet på 
jorden …
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Vi tror at disse alvorlige naturkatastrofene hjemsøker 
menneskenes barn etter Herrens vilje, til beste for hans 
barn, for å vekke deres hengivenhet for andre og for å 
bringe frem det beste i deres natur, så de kan elske og 
tjene ham” (Læresetninger i evangeliet, 5. utg. [1939], 55. 
Du finner flere henvisninger til at Herren bruker natur-
kreftene til å tale til folk som nekter å omvende seg, i 
Helaman 12:3; L&p 43:21–25; 88:88–91).

Ether 12:4. “Et anker for menneskenes sjeler”
•	 President Gordon B. Hinckley (1910–2008) sa føl-
gende om hvor nødvendig det er å ha Jesus Kristus som 
det sentrale i vårt liv: “Vi 
lever i en verden med usik-
kerhet. Noen vil utrette noe 
stort. Andre vil bli skuffet. 
Noen vil oppleve mye fryd 
og glede, god helse og et 
godt liv. Andre igjen kan-
skje sykdom og noe sorg. 
Vi vet ikke. Men én ting vet 
vi. Lik Polarstjernen på 
himmelen står – uansett 
hva fremtiden bringer – verdens Forløser der, Guds 
Sønn, sikkert og trygt som vårt udødelige livs anker. 
Han er vår frelses klippe, vår styrke, vår trøst, vår tros 
midtpunkt” (i Conference Report, april 2002, 107; eller 
Liahona, juli 2002, 101).

Ether 12:4
Hvilken sammenheng ser du mellom Ether 

12:4; Mormon 5:18 og Helaman 5:12?    Når 
har din tro vært som et anker for din sjel?

Ether 12:6.    “Før deres tro er prøvd”
•	 Prøver	på	tro	kommer	ikke	alltid	i	form	av	motgang.	
Eldste Richard G. Scott i De tolv apostlers quorum sa at 
noen ganger er prøven på vår tro ganske enkelt et spørs-
mål om å utøve tro: “Du kan lære å bruke troen mer 
effektivt ved å anvende dette prinsippet fra Moroni: ‘Tro 
er det som håpes, men ikke sees. Derfor, protester ikke 
fordi dere ikke ser, for dere får ikke noe vitnesbyrd før 
deres tro er prøvd ’ [Ether 12:6; uthevelse tilføyd]. Så hver 

gang du prøver din tro – det vil si handler med verdighet 
på en tilskyndelse – vil du motta bekreftelse fra Ånden. 
Slike følelser vil forsterke din tro. Når du gjentar dette 
mønsteret, vil din tro bli sterkere” (i Conference Report, 
april 2003, 79; eller Liahona, mai 2003, 76).

•	 Eldste	Jeffrey R.	Holland	i	De	tolv	apostlers	quorum	
skrev om de ulike nivåer av tro vi opplever, og for-
utsetningene for å uttrykke dem: “Forberedende tro 
blir dannet på grunnlag av tidligere erfaringer – av det 
kjente, som er en grunnvoll for tro. Men forløsende tro 
må ofte utøves i forbindelse med fremtidige erfaringer 
– det ukjente, som gir en anledning til noe mirakuløst. 
Krevende tro, tro som kan flytte fjell, tro lik den Jareds 
bror hadde, kommer forut for miraklet og kunnskapen. 
Han måtte tro før Gud talte. Han måtte handle før det 
var klart at han ville være i stand til å gjennomføre 
handlingen. Han måtte på forhånd forplikte seg til å 
gjennomføre det hele før så mye som første del av den 
var realisert. Tro er å betingelsesløst gå med på – og det 
på forhånd – enhver betingelse Gud måtte stille både 
i den nære og den fjerne fremtid” (Christ and the New 
Covenant [1997], 18–19).

•	 President	Gordon B.	Hinckley	illustrerte	prinsippet	
om at vi får vårt vitnesbyrd etter at vår tro er prøvd:

“La meg fortelle dere en historie om en kvinne i São 
Paulo i Brasil. Samtidig som hun gikk på skole, arbeidet 
hun for å kunne forsørge sin familie. Jeg bruker hennes 
egne ord. Hun sier:

‘Universitetet jeg studerte ved, hadde en bestemmelse 
som ikke tillot studenter med gjeld å gå opp til prøver. 
Når jeg fikk lønnen min, pleide jeg derfor først å legge 
til side pengene til tiende og offergaver, og resten gikk 
til skolepenger og andre utgifter.

Jeg husker en tid da jeg … hadde store økonomiske 
problemer. Det var en torsdag jeg fikk lønn. Da jeg reg-
net over månedens budsjett, så jeg at det ikke ville være 
penger nok til [både] tienden og universitetet. Jeg måtte 
velge mellom dem. Vi skulle ha tentamen uken etter, og 
hvis jeg ikke tok den, kunne jeg miste et helt skoleår. 
Jeg hadde virkelig sjelekval … Hjertet verket. Jeg sto 
foran en smertefull avgjørelse, og jeg visste ikke hva 
jeg skulle velge. Jeg grublet over de to alternativene: 
å betale tiende og å risikere å ikke oppnå tilstrekkelig 
poeng til å få skolearbeidet godkjent.
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Denne følelsen opptok meg fullstendig og vedvarte helt 
til lørdag. Da husket jeg at da jeg ble døpt, hadde jeg 
sagt meg villig til å etterleve 
tiendeloven. Jeg hadde 
påtatt meg en forpliktelse, 
ikke overfor misjonærene, 
men overfor min himmel-
ske Fader. I dette øyeblikk 
begynte kvalene å vike 
plass for en behagelig ro 
og besluttsomhet …

Den kvelden ba jeg Herren om tilgivelse for min ube-
sluttsomhet. Søndag, før nadverdsmøtet begynte, gikk 
jeg til biskopen og betalte med stor glede tiende og 
offergaver. Det var en spesiell dag. Jeg følte meg lyk-
kelig og hadde fred med meg selv og min himmelske 
Fader.

Neste dag da jeg var på kontoret, forsøkte jeg å finne 
en utvei til å få avlagt de prøvene som skulle begynne 
på onsdag. Jo mer jeg tenkte, jo lenger unna syntes en 
løsning …

Arbeidstiden var nesten omme da min arbeidsgiver 
kom og ga meg de siste oppdragene for dagen. Da han 
hadde gjort det, tok han dokumentmappen i hånden og 
sa adjø … Plutselig stanset han, så på meg og spurte: 
“Hvordan går det på college?” Jeg ble overrasket og 
trodde ikke mine egne ører. Jeg fikk ikke sagt annet 
enn et skjelvende: “Det går bra!” Han så tankefullt på 
meg og sa adjø enda en gang …

Plutselig kom sekretæren inn og sa at jeg var en meget 
heldig person! Da jeg spurte hvorfor, svarte hun enkelt: 
“Arbeidsgiveren din har nettopp sagt at fra og med i dag 
skal firmaet betale hele studiet og skolebøkene for deg. 
Før du går, kan du komme til meg og oppgi beløpene, 
slik at jeg kan gi deg en sjekk i morgen.”

Da hun hadde gått, knelte jeg gråtende og meget 
ydmyk ned der jeg sto, og takket Herren for hans gav-
mildhet. Jeg … sa til min himmelske Fader at han ikke 
hadde behøvd å velsigne meg med så mye. Jeg trengte 
bare skolepenger for en måned, og tiendebeløpet 
jeg hadde betalt på søndag var svært lite i forhold til 
det jeg skulle få! Under denne bønnen kom ordene i 
Malaki til meg: “Prøv meg på denne måten, sier Herren, 
hærskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens 

luker for dere og øse ut velsignelser over dere i rikelig 
mål” (Malaki 3:10). Inntil da hadde jeg aldri følt hvilket 
stort løfte dette skriftstedet inneholdt, og at dette budet 
i sannhet var et vitnesbyrd om den kjærlighet som Gud, 
vår himmelske Fader, viser sine barn her på jorden’” (i 
Conference Report, april 2002, 85–86; eller Liahona, juli 
2002, 81–82).

Ether 12:6 
Hvordan viste Alma og Amulek, Nephi og 
Lehi (Helamans sønner) og Ammon og 
hans brødre dette prinsippet i praksis?

Ether 12:8–22. Tro og mirakler
•	 Ether	12:8–22	er	spekket	med	eksempler	på	“undere	
og mirakler som utføres ved tro” (kapittelsammendraget 
til Ether 12). Lectures on Faith forklarer at tro er prinsip-
pet som gir kraft til å utføre mirakler:

“Tro er ikke bare det prinsipp som bevirker handling, 
men også det prinsipp som gir kraft til alle intelligente 
vesener, enten det er i himmelen eller på jorden …

… Det var ved tro verden ble skapt. Gud talte, kaoset 
reagerte og verdener ble til på grunn av hans tro. Slik 
er det også med menneskene. De talte ved tro i Guds 
navn, og solen sto stille, månen adlød, fjell flyttet seg, 
fengsler raste sammen, løvers munn ble lukket, menne-
skehjertet mistet sin fiendskap, ild sin kraft, hærstyrker 
sin makt, sverdet sin trussel og døden sitt herredømme, 
og alt dette på grunn av deres tro” ([1985], 3, 5).

Ether 12:27.    Svakhet, ydmykhet og nåde
•	 Svakhet	er	gitt	menn	og	kvinner	gjennom	Adams	
fall. Det fysiske legemet og vårt sinn er gjenstand for 
sykdom og forfall. Vi utsettes for fristelser og besvær. Vi 
opplever alle personlige svakheter. Ikke desto mindre 
sier Herren klart og tydelig at hvis vi kommer til ham i 
ydmykhet og tro, vil han hjelpe oss å vende vår svakhet 
til styrke. Hans nåde er tilstrekkelig til å bevirke denne 
forvandlingen ved å løfte oss over våre egne naturlige 
evner. På svært personlig vis opplever vi hvordan forso-
ningens kraft overvinner Fallets konsekvenser.
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Eldste Neal A. Maxwell (1926-2004) i De tolv apostlers 
quorum talte om hvordan Herren kan hjelpe oss å 
overvinne våre svakheter: “Når vi leser i Skriftene om 
menneskenes ‘svakheter’, omfatter dette begrepet den 
allmenne, men nødvendige svakhet som er nedlagt i 
menneskets natur, hvor kjødet har en uopphørlig inn-
virkning på ånden (se Ether 12:28–29). Svakhet omfatter 
imidlertid også våre særegne svakheter, som det er 
forventet at vi skal overvinne (se L&p 66:3; Jakobs bok 
4:7). Livet har det med å avsløre disse svakhetene” 
(Lord, Increase Our Faith [1994], 84).

Eldste Maxwell forklarte også hvordan våre svakheter er 
ett av virkemidlene Herren bruker til å hjelpe oss å lære:

“Når vi er uberettiget utålmodige med en allvitende 
Guds timeplan, viser vi i virkeligheten at vi vet hva 
som er best. Er det ikke merkelig – vi som bærer arm-
båndsur, søker å gi ham råd som overvåker kosmiske 
klokker og kalendere.

Fordi Gud ønsker at vi skal komme hjem etter å ha blitt 
mer lik ham og hans Sønn, består nødvendigvis en del 
av denne utviklingsprosessen i å vise oss våre svak-
heter. Hvis vi derfor har håp av evig natur, vil vi være 
føyelige, for med hans hjelp kan disse svakhetene til og 
med bli til sterke sider (se Ether 12:27).

Men det er ikke lett å bli vist sine svakheter, for disse 
kommer regelmessig til syne i livets omstendigheter. 
Dette hører likevel med til det å komme til Kristus, og 
det er en vesentlig, om enn smertefull, del av Guds 
plan for lykke” (i Conference Report, okt. 1998, 79; eller 
Liahona, jan. 1999, 70).

Skriftene vitner om at Jesus Kristus kan frelse oss fra 
våre mangler så vel som våre synder:

 1. “Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, 
for at Kristi kraft kan bo i meg” (2 Korinterbrev 12:9).

 2. “La oss derfor med frimodighet tre frem for nådens 
trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp 
i rette tid” (Hebreerne 4:16).

 3. “Likevel viser Gud Herren oss vår svakhet så vi kan 
vite at det er ved hans nåde … at vi har kraft til å 
gjøre disse ting” ( Jakobs bok 4:7).

 4. “Jeg vet at jeg ikke er noe. Hva min egen styrke 
angår, er jeg svak. Derfor vil jeg ikke rose meg selv, 
men jeg vil rose meg i min Gud, for i hans styrke kan 
jeg gjøre alle ting” (Alma 26:12).

 5. “Hvis dere nekter dere all ugudelighet og elsker Gud 
av hele deres makt, sinn og styrke, da er hans nåde 
tilstrekkelig for dere, så dere ved hans nåde kan bli 
fullkomne i Kristus” (Moroni 10:32).

Moroni lærte oss at vi ikke bare må utøve tro på Herren, 
men at vi også må ydmyke oss.

Boken Tro mot pakten forklarer hva sann ydmykhet er: 
“Å være ydmyk er å takknemlig erkjenne din avhengig-
het av Herren – å forstå at 
du har et konstant behov 
for hans støtte. Ydmykhet 
er å erkjenne at dine evner 
og talenter er gaver fra 
Gud. Det er ikke et tegn 
på svakhet, engstelse eller 
frykt, men snarere på at du 
vet hvor din sanne styrke 
ligger” (Tro mot pakten 
– En oppslagsbok i evange-
liet [2004], 178).

•	 I	Veiledning	til	Skriftene	leser	vi	at	nåde	er	“den	kraft	
fra Gud som gjør det mulig for menneskene å bli velsig-
net i dette liv og arve evig liv og opphøyelse etter at de 
har utvist tro, omvendt seg og gjort sitt beste for å holde 
budene. En slik guddommelig hjelp eller styrke gis 
gjennom Guds barmhjertighet og kjærlighet” (“Nåde”).

•	 President	Thomas S.	Monson	uttalte	følgende	trøst:	
“Skulle det være noen som føler seg for svak til å foran-
dre sin kurs frem- og nedover i livet, og skulle det finnes 
noen som ikke greier å bestemme seg for å gjøre det 
bedre på grunn av den største frykt av alle, frykten for å 
mislykkes, finnes det ingen mer oppmuntrende forsikring 
enn disse ord fra Herren: ‘Min nåde,’ sa han, ‘er tilstrekke-
lig for alle mennesker som ydmyker seg for meg, for hvis 
de ydmyker seg for meg og har tro på meg, da vil jeg la 
det svake bli til styrke for dem’” (i Conference Report, 
april 2000, 61–62; eller Liahona, juli 2000, 56).

Ether 12:32
Hva skulle vi, ifølge Ether 12:32; Moroni 7:40–41 

og Lære og pakter 138:14, håpe på?  
Hvordan kan du bli flinkere til dette?
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Ether 12:33–37. Denne kjærlighet er 
nestekjærlighet
•	 Frelseren	viste	den	mest	fullkomne	nestekjærlighet,	
eller offerkjærlighet, da han ga sitt liv og sonet for 
hver og en av oss. Vi må be om “å bli fylt med denne 
kjærlighet” så vi kan arve evig liv (Moroni 7:48). Eldste 
Marvin J. Ashton (1915–94) i De tolv apostlers quorum 
forklarte hva det vil si å ha nestekjærlighet:

“Nestekjærlighet er kanskje på mange måter et 
misforstått ord. Vi setter ofte likhetstegn mellom nes-
tekjærlighet og det å besøke syke, bringe mat til dem 
som trenger det, eller gi av vår overflod til dem som er 
mindre heldig stilt. Men sann nestekjærlighet er egentlig 
så mye, mye mer.

Virkelig kjærlighet er ikke noe du gir bort. Det er noe 
du erverver og gjør til en del av deg selv. Og når neste-
kjærlighetens dyd har festet seg i ditt hjerte, blir du aldri 
den samme igjen. Tanken på å overhøvle andre blir 
motbydelig.

Den høyeste nestekjærlighet kommer kanskje til uttrykk 
når vi er vennlige mot hverandre, når vi ikke dømmer 
eller setter merkelapp på 
hverandre, når vi rett og 
slett lar tvilen komme 
andre til gode eller forhol-
der oss tause. Nestekjærlig-
het er å godta at andre er 
annerledes, godta svakhe-
ter og feil, å ha tålmodighet 
med noen som har sviktet 
oss, eller motstå innskytel-
sen til å bli fornærmet når 
andre ikke gjør ting slik vi 
hadde håpet. Nestekjærlighet er å nekte å benytte seg 
av en annens svakhet og være villig til å tilgi en som har 
såret oss. Nestekjærlighet er å vente det beste av hver-
andre” (i Conference Report, april 1992, 24; eller Lys 
over Norge, juli 1992, 19).

Ether 12:41. Forbli (abide)
•	 Etter	å	ha	tilbrakt	et	år	i	Chile,	sa	eldste	Jeffrey	R.	
Holland følgende om ordet forbli (abide): “ ‘Forbli 
(abide) hos dere’ er et forståelig og vakkert begrep i det 
velformulerte engelske språk i Kong Jakobs bibel, men 

forbli (abide) er ikke et ord vi bruker så mye lenger. 
Derfor verdsatte jeg enda mer denne oppfordringen fra 
Herren da jeg ble introdusert for oversettelsen av dette 
skriftstedet på et annet språk. På spansk er dette kjente 
uttrykket oversatt med permaneced en mi. I likhet 
med det engelske verbet abide, betyr permanecer ‘å bli 
værende’, men selv [engelskpråklige] som meg kan se 
likheten med det engelske ordet ‘permanence’. Betyd-
ningen er således ‘bli – men bli for evig’” (i Conference 
Report, april 2004, 32; eller Liahona, mai 2004, 32).

Ether 13:1–12. Det nye Jerusalem
•	 Ether	13:1–12	beskriver	hvilken	stor	seer	Ether	var.	
Ether ble vist mange fantastiske ting av Herren, herun-
der grunnleggelsen av et nytt Jerusalem i forkant av det 
annet komme. Legg merke til hva Ether sa om det nye 
Jerusalem:

 1. Det vil være “Herrens hellige helligdom” (Ether 13:3).

 2. Byen vil bli bygget på det amerikanske kontinent for 
levningen av Josefs ætt (se vers 4–6).

 3. Det vil være en hellig by akkurat som det Jerusalem 
som ble bygget til Herren (se vers 8–9).

 4. Den vil stå helt til jorden blir celestial (se vers 8).
 5. Det vil være en by for de rene og rettferdige (se 

vers 10).

President Joseph Fielding Smith (1876–1972) skrev 
følgende om det nye Jerusalem:

“Den rådende oppfatning i verden er at det her er 
tale om byen Jerusalem, jødenes gamle by, som på 
gjenopprettelsens dag skal bli fornyet, men dette er ikke 
riktig. Vi leser i Ethers bok at Herren åpenbarte for ham 
mange av de samme ting som Johannes så. Som mange 
medlemmer av Kirken vet, var Ether den siste profet 
blant jaredittene, og Herren hadde åpenbart for ham 
mye av jødenes historie og deres Jerusalem, som sto 
da vår Frelser utførte sin tjenestegjerning der. I sitt syn, 
som på mange måter ligner Johannes’ syn, så Ether den 
gamle by Jerusalem og også den nye by som ennå ikke 
er blitt bygget, og han skrev følgende om dem, slik vi 
kan lese i Moronis skrivelser:

[Ether 13:2–11] …

På gjenopprettelsens dag, når alle ting skal gjøres nye, 
skal det finnes tre store byer som skal være hellige. Den 
ene er oldtidens Jerusalem som ifølge profeten Esekiel 
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skal gjenoppbygges. Den andre vil være Sions, eller 
Enoks by, som ble tatt opp fra jorden da Enok ble for-
vandlet og som vil bli gjenopprettet. Den tredje er Sions 
by eller det nye Jerusalem, som skal bygges av Josefs 
avkom på dette det amerikanske kontinent” (Answers to 
Gospel Questions, red. Joseph Fielding Smith jr., 5 bind. 
[1957–66], 2:103–4).

Ether 13:1–12
Hva kjennetegner det nye Jerusalem ifølge 

disse versene? Hvordan kan vi i større 
grad utvikle disse egenskapene?

Ether 13:15–31. Coriantumr
•	 Coriantumr	hadde	viet	ganske	mye	tid	til	å	studere	
“alle krigskunster og all verdens list” (Ether 13:16), men 
han forkastet Ethers enkle budskap, som ville ha gitt 
ham fred på en måte som alle hans militære ferdigheter 
aldri ville ha vært i stand til.

Legg merke til profeten Ethers løfte til Coriantumr i 
Ether 13:20–21, så vel som dets oppfyllelse (se Ether 
15:1–3, 26–32; Omni 1:20–22).

Ether 14–15. Jaredittenes siste slag
•	 Coriantumr	og	Shiz	lot	alle	sine	tilhengere	bli	drept	
uten å avslutte konflikten. Vi kan ikke fullt ut forstå 
hvor forferdelig jaredittenes siste slag var, hvor til og 
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med kvinner og barn ble bevæpnet og sendt i strid (se 
Ether 15:15). Dette gir oss imidlertid et tydelig bilde av 
hvordan mennesker blir når Herrens ånd trekker seg 
tilbake og ikke lenger strever med dem (se vers 19).

Punkter å grunne på
•	 På	hvilke	måter	har	forsoningens	styrkende	kraft	for-

vandlet dine svakheter til styrke?

•	 På	hvilke	måter	fungerer	Ethers	bok	som	en	advarsel	
til jordens nasjoner i dag?

•	 Sinne	og	hat	spilte	en	viktig	rolle	i	jaredittenes	under-
gang. Hvilken rolle tror du sinne og hat spiller i ver-
den i dag? Hvordan kan du motvirke dette i din egen 
innflytelsessfære?

•	 Hvordan	har	din	tro	eller	åndelige	besluttsomhet	blitt	
satt på prøve? Hvordan har disse prøvene på din tro 
gitt deg ytterligere vitnesbyrd om Jesus Kristus eller 
forståelse av evige sannheter?

Forslag til oppgaver
•	 Bestem	deg	for	en	av	dine	svakheter	eller	mangler	

som skyldes jordisk svakhet. Bruk Ether 12:27     
som rettesnor, og legg en plan for å gjøre den til en 
styrke.

•	 Grunn	på	Moronis	oppfordring	til	oss	om	å	“søke	
denne Jesus som profetene og apostlene har skre-
vet om, så den nåde som er i Gud Faderen og også 
i Herren Jesus Kristus og i Den Hellige Ånd … kan 
være i dere og forbli hos dere for evig” (Ether 12:41). 
Skriv noen linjer om hva du kan gjøre for å “søke 
Jesus” og oppnå “den nåde som er i Gud Faderen”.
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Moroni 1– 6

Kapittel 53

Innledning
Da Moroni hadde avsluttet sin forkortelse av jare-
dittenes historie (se Ether 13:1; 15:34), antok han at 
han ikke ville få leve lenge nok til å skrive noe mer 
(se Moroni 1). Han levde imidlertid i 36 år etter det 
endelige slaget mellom lamanittene og nephittene (se 
Mormon 6:5; Moroni 10:1). I denne perioden nedtegnet 
Moroni flere hellige sannheter som er verdifulle for 
siste-dagers-hellige. Disse kapitlene er spesielt nyttige 
for oss fordi de inneholder retningslinjer for riktig 
forrettelse av ordinanser – ikke minst nadverden – og 
hvilken rolle Den hellige ånd skulle spille i den daglige 
administrasjon av Kirken. Moroni kastet også lys over 
nødvendigheten av at Kirkens medlemmer våker over 
og gir støtte til nye medlemmer av Kirken.

Kommentarer
Moroni 1:1–3. Moroni
•	 Herren	ga	“nøklene	til	Efra’ims	stavs	opptegnelse”	
til Moroni (L&p 27:5). Han ble derfor hovedpersonen i 
overføringen av opptegnelsen til denne evangelieutde-
ling og selve opptegnelsens beskytter. Moroni var “den 
siste av nephittenes profeter i Mormons bok (ca. 421 e.
Kr.) Like før Mormons død overleverte han en historisk 
opptegnelse som ble kalt Mormons plater, til sin sønn 
Moroni (Mormons ord 1:1). Moroni avsluttet samlin-
gen av Mormons plater. Han føyde kapittel 8 og 9 til 
Mormons bok (Mormon 8:1). Han forkortet og tilføyde 
Ethers bok (Ether 1:1–2), og tilføyde sin egen bok som 
ble kalt Moronis bok (Moroni 1:1–4). Moroni forseglet 
platene og skjulte dem i høyden Cumorah (Mormon 
8:14; Moroni 10:2). I 1823 ble Moroni, som oppstanden, 
sendt for å åpenbare Mormons bok for Joseph Smith 
( JS–H 1:30–42, 45; L&p 27:5). Hvert år – fra 1823 til 
1827 – underviste han den unge profeten ( JS–H 1:54) 
og overleverte til slutt platene til ham i 1827 ( JS–H 
1:59). Da oversettelsen var ferdig, leverte Joseph Smith 
platene tilbake til Moroni” (Veiledning til Skriftene, 
“Moroni, sønn av Mormon”).

Moroni 1:4. Mormons bok skal være av stor verdi
•	 Mormons	bok	spiller	en	viktig	rolle	i	manges	
omvendelse til evangeliet. Moroni nevnte spesielt de 
velsignelser som ville bli lamanittene i de siste dager 
til del på grunn av Mormons bok. Et av de første 

misjonskall som ble gitt i denne evangelieutdeling, ble 
gitt til Oliver Cowdery og hans ledsagere, som fikk i 
oppdrag å forkynne for lamanittene ved USAs vestre 
koloniseringsgrense (Missouri) (se L&p 28:8–10). I dag 
bringer Kirken evangeliets budskap til alle, også til 
Lehis etterkommere, som er adspredt over hele verden.

Moroni 2:1. De nephittiske “disipler” var apostler
•	 “Denne	bok	[Mormons	bok]	forteller	oss	at	vår	Frelser	
viste seg på dette kontinent etter sin oppstandelse … at 
de hadde apostler, profeter, hyrder, lærere og evange-
lister, den samme orden, det samme prestedømme, de 
samme ordinanser, gaver og velsignelser, og den samme 
myndighet som fantes på det østlige kontinent” ( Joseph 
Smith, History of the Church, 4:538).

“Selv om de nephittiske tolv i alle tilfeller omtales som 
disipler, er det likevel ingen tvil om at de hadde blitt 
begavet med guddommelig myndighet for å være spesi-
elle vitner om Kristus blant sitt eget folk. Derfor var de 
praktisk talt apostler for det nephittiske folk” ( Joseph 
Fielding Smith, Frelsende læresetninger, 3:129; se også 
Mormon 9:18).

Moroni 2–5. Ordinansers betydning i  
Jesu Kristi Kirke
•	 President	Boyd K.	Packer,	president	for	De	tolv	
apostlers quorum, forklarte hvorfor ordinanser er så 
viktige: “Ordinanser og pakter er vårt anbefalingsbrev 
for å komme tilbake til Guds nærhet. Å kunne motta 
dem verdig er livets mål; deretter er det livets utfordring 
å holde dem” (i Conference Report, april 1987, 27; eller 
Lys over Norge, juli 1987, 19).

President Packer forklarte også: “Et godt liv uten evan-
geliets ordinanser vil hverken forløse eller opphøye 
menneskene. Pakter og ordinanser er helt avgjørende” 
(i Conference Report, okt. 1985, 105; eller Ensign, nov. 
1985, 82).

•	 Eldste	Dallin H.	Oaks	i	De	tolv	apostlers	quorum	
forklarte sammenhengen mellom vår himmelske Fader, 
våre familier og de ordinanser vi deltar i: “De viktigste 
prioriteringer for siste-dagers-hellige er todelt. For det 
første søker vi å forstå vårt forhold til Gud den evige 
Fader og hans Sønn, Jesus Kristus, og å sikre dette 
forholdet ved å skaffe oss deres frelsende ordinanser 
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og ved å holde våre personlige pakter. For det annet 
søker vi å forstå vårt forhold til våre familiemedlemmer 
og å sikre disse forholdene ved ordinansene … og ved 
å holde paktene vi inngår … Disse forholdene, sikret 
på den måten jeg har forklart, gir evige velsignelser vi 
ikke kan få på noen annen måte. Ingen kombinasjon 
av vitenskap, suksess, eiendom, stolthet, fremtredende 
stilling og makt kan gi disse evige velsignelsene!” (i 
Conference Report, april 2001, 110; eller Liahona, juli 
2001, 102).

Moroni 3
Hva er ifølge Moroni nødvendig i en ordi-

nasjon til embedene prest og lærer?

Moroni 3:3. Ordinasjon til prest eller lærer
•	 President	Joseph	Fielding	Smith	(1876–1972)	forklarte	
at nephittene ikke brukte Det aronske prestedømme før 
Frelserens besøk; se kommentarene til Jakobs bok 1:18 
(side 111).

Moroni 3:4. Ordinert “ved Den hellige ånds 
kraft”
•	 Den	hellige	ånd	spiller	en	viktig	rolle	i	alle	preste-
dømsordinanser. Den hellige ånd kjenner vårt hjerte og 
våre handlinger. Det er ved Den hellige ånds kraft at 
alle ordinasjoner blir stadfestet (se L&p 132:7). Profeten 
Joseph Smith (1805–44) sa følgende om Den hellige ånds 
rolle når vi utfører ordinasjoner: “Vi tror at vi er i besit-
telse av Den hellige ånds gave like mye nå som tilfellet 
var på apostlenes tid. Vi tror at [Den hellige ånds gave] er 
nødvendig for å danne og organisere prestedømmet og 
at intet menneske kan kalles til å bekle et embede i Kir-
ken uten den. Vi tror også på profeti, på tungemålsgaven, 
på syner, på åpenbaringer, på gaver og på helbredelse, 
og at man ikke kan få del i disse ting uten Den hellige 
ånds gave” (History of the Church, 5:27).

Moroni 4–5. Nadverden
•	 Eldste David A. Bednar i De tolv apostlers quorum sa 
følgende om betydningen av å delta i nadverden for å 
minnes våre pakter: “Gjennom nadverdens ordinans 
fornyer vi vår dåpspakt og kan motta og bevare en 

forlatelse for våre synder 
(se Mosiah 4:12, 26). Vi blir 
også påminnet hver uke 
om løftet om at vi alltid 
kan ha hans Ånd hos oss. 
Når vi gjør vårt ytterste for 
å holde oss rene og uplettet 
av verden, blir vi verdige kar som Herrens ånd alltid 
kan dvele i” (i Conference Report, april 2006, 32; eller 
Liahona, mai 2006, 31).

Moroni 4–5
På hvilke måter er bønnene for brødet og 
vannet like? På hvilke måter er de ulike?

Moroni 4:3. Vi påtar oss Jesu Kristi navn
•	 Eldste	Dallin H.	Oaks	talte	om	tre	viktige	betydninger	
vi skulle forstå når vi påtar oss Frelserens navn under 
nadverden:

“Når vi vitner om at vi er villige til å påta oss Jesu Kristi 
navn, har det flere forskjellige betydninger. Noen av 
disse betydningene er opplagte og lette for våre barn å 
forstå. Andre er bare tydelige for dem som har gransket 
Skriftene og grunnet på det evige livs undere.

En av de opplagte betydningene er at vi fornyer et 
løfte vi inngikk da vi ble døpt. Ifølge det mønster som 
Skriftene viser oss, vitner de som blir døpt, ‘for kirken at 
de i sannhet har omvendt seg fra … sine synder og er 
villige til å påta seg Jesu Kristi navn, er fast bestemt på 
å tjene ham inntil enden’ (L&p 20:37; se også 2 Nephi 
31:13; Moroni 6:3). Når vi deltar i nadverden, fornyer 
vi denne pakten og alle de andre paktene vi inngikk 
i dåpens vann. (Se Joseph Fielding Smith, Frelsende 
læresetninger, red. Bruce R. McConkie, 3 bind [Salt Lake 
City: Bookcraft, 1954–56], 2:275, 279.)

En annen opplagt betydning er at vi påtar oss vår 
Frelsers navn når vi blir medlem av Jesu Kristi Kirke 
av Siste Dagers Hellige. På hans befaling bærer denne 
kirken hans navn. (Se L&p 115:4; 3 Nephi 27:7–8.) Alle 
medlemmer, unge og gamle, er ‘Guds husfolk’ (Efeserne 
2:19). Fordi vi tror på Kristus, fordi vi er kristne, har vi 

Kapittel 53

372



med glede påtatt oss hans navn. (Se Alma 46:15.) Kong 
Benjamin lærte sitt folk: ‘På grunn av den pakt dere 
har inngått, skal dere kalles Kristi barn, hans sønner 
og hans døtre, for se, i dag har han født dere åndelig’ 
(Mosiah 5:7; se også Alma 5:14; 36:23–26).

Vi påtar oss også Jesu Kristi navn hver gang vi offentlig 
tilkjennegir vår tro på ham. Vi får alle mange anlednin-
ger til å gjøre vår overbevisning kjent overfor venner, 
naboer, medarbeidere og tilfeldig bekjente …

En tredje betydning appellerer til dem som er modne 
nok til å vite at en Kristi disippel er forpliktet til å tjene 
ham … Ved å vitne om vår villighet til å påta oss Jesu 
Kristi navn, tilkjennegir vi vår villighet til å utføre arbei-
det som henhører til hans rike.

I disse relativt opplagte betydningene ser vi at vi påtar 
oss Kristi navn når vi blir 
døpt i hans navn, når vi 
tilhører hans kirke og 
uttrykker vår tro på ham, 
og når vi arbeider i hans 
rike” (i Conference Report, 
april 1985, 101–2; eller 
Ensign, mai 1985, 80).

Moroni 4:3; 5:2. “Alltid 
minnes ham”
•	 President	Henry	B.	
Eyring i Det første presidentskap forklarte hvor lett det 
er å bli distrahert så vi ikke minnes Herren, og hva vi 
kan gjøre for å minnes ham oftere:

“De av dere som har vært på misjon, har kanskje … 
kommet over deres misjonærdagbøker som har ligget 
i et skap i deres hjem. Dere har kanskje lest og blitt litt 
sjokkert da dere husket hvor hardt dere arbeidet, hvor 
kontinuerlig dere tenkte på Frelseren og hans offer for 
dere og for dem dere prøvde å møte og undervise, og 
hvor innstendig og ofte dere ba. Sjokket kom kanskje 
av at dere innså i hvilken grad livets bekymringer har 
ført dere bort fra der dere en gang var, så nær til å alltid 
minnes og alltid be.

Mitt budskap er en innstendig bønn, en advarsel og et 
løfte: Jeg ber dere innstendig om å være fast bestemt 
på å gjøre de enkle tingene som vil bringe dere videre 
åndelig sett.

Begynn med å minnes ham. Dere vil minnes det dere 
kjenner og det dere elsker. Frelseren ga oss Skriftene, 
betalt for av profeter til en pris vi ikke kan måle, så vi 
kunne kjenne ham. Fordyp dere i dem. Bestem dere nå 
for å lese mer, og mer effektivt enn dere noen gang før 
har gjort” (“Always”, Ensign, okt. 1999, 9–10).

Moroni 6:2. “Et sønderknust hjerte og en 
angrende ånd”
•	 Hva	vil	det	si	å	ha	“et	sønderknust	hjerte	og	en	
angrende ånd”? President Ezra Taft Benson (1899–1994) 
forklarte at det er det samme som bedrøvelse etter 
Guds sinn, som er “en dyp erkjennelse av at våre 
handlinger har krenket vår Fader og vår Gud. Det er en 
klar og tydelig bevissthet om at vår adferd har påført 
Frelseren, som var uten synd, den største av alle, kvaler 
og lidelser. Våre synder fikk ham til å blø fra hver pore. 
Denne meget reelle mentale og åndelige smerte er det 
Skriftene omtaler som å ha ‘et sønderknust hjerte og en 
angrende ånd’. (3 Ne 9:20; Moroni 6:2; L&p 20:37; 59:8; 
Salmene 34:18; 51:17; Jesaja 57:15.) En slik ånd er en 
absolutt forutsetning for sann omvendelse” (“En stor 
forandring i våre hjerter”, Lys over Norge, mars 1990, 2).

Eldste Bruce D. Porter i De sytti forklarte ytterligere og 
definerte betydningen av “et sønderknust hjerte og en 
angrende ånd”:

“Når vårt hjerte er sønderknust, er vi fullstendig åpne 
for Guds ånd og erkjenner vår avhengighet av ham for 
alt vi har og alt vi er. På denne måten ofrer vi stolthet i 
alle dens former. I likhet med formbar leire i hendene 
på en dyktig keramiker, kan et sønderknust hjerte for-
mes i Mesterens hender …

… De som har et sønderknust hjerte og en angrende 
ånd, er villige til å gjøre hva som helst Gud ber dem 
om, uten å nøle og helt uten motvilje. Vi slutter å gjøre 
ting på vår måte og lærer isteden å gjøre dem på Guds 
måte …

Et sønderknust hjerte har imidlertid enda en dimensjon 
– nemlig vår dype takknemlighet for Kristi lidelse på våre 
vegne … Når vi minnes Frelseren og hans lidelse, vil vårt 
hjerte også overveldes av takknemlighet for Den salvede.

Når vi ofrer alt vi har og alt vi er til ham, vil Herren fylle 
vårt hjerte med fred. Han vil ‘forbinde dem som har et 
sønderbrutt hjerte’ ( Jesaja 61:1), og fylle vårt liv med 
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Guds kjærlighet” (i Conference Report, okt. 2007, 32–33; 
eller Liahona, nov. 2007, 32).

Mormon 6:3. “Fast bestemt på å tjene”
•	 President Thomas S. Monson redegjorde for den 
holdning vi alle må ha når vi blir døpt og kalt til tjeneste 

i Kirken: “Selv om opphøy-
else er en personlig sak og 
enkeltpersoner ikke blir 
frelst som gruppe, men 
som enkeltpersoner, kan 
man ikke leve i et vakuum. 
Medlemskap i Kirken fører 
til en beslutning om å tjene 
andre. En stilling som med-
fører ansvar, behøver ikke 

være av anerkjent betydning, heller ikke behøver beløn-
ningen være viden kjent. For at tjenesten skal være 
antagelig for Frelseren, må den komme fra et villig sinn, 
villige hender og et forpliktet hjerte” (i Conference 
Report, april 1994, 80; eller Ensign, mai 1994, 62).

Moroni 6:4. “Næret ved Guds gode ord”
•	 I	Moroni	6:4	er	ordet	“påvirket”	symbolsk	og	viser	
til det som skjer når Ånden arbeider med og forandrer 
en konvertitt. Kristi sonoffer gjør det mulig for oss å få 
tilgivelse for våre synder, men det er ved Den hellige 
ånds rensende kraft – dåpen med ild – at synder faktisk 
blir renset bort eller fjernet (se 2 Nephi 31:17; Alma 
13:12; 3 Nephi 27:20). Det er også ved Den hellige ånds 
påvirkning vi mottar forsoningens styrkende kraft slik at 
vi blir i stand til å være trofaste siste-dagers-hellige.

•	 President	Gordon B.	Hinckley	(1910–2008)	fortalte	
om en personlig opplevelse som viser hvor viktig det er 
at vi tar vare på nye konvertitter:

“Enhver konvertitt må bli ‘næret ved Guds gode ord’ 
(Moroni 6:4). Det er tvingende nødvendig at han eller 
hun knyttes til et prestedømsquorum eller Hjelpefore-
ningen, Unge kvinner, Unge menn, Søndagsskolen eller 
Primær. Han eller hun må oppmuntres til å komme på 
nadverdsmøtet for å ta del i nadverden og fornye de 
paktene som ble inngått ved dåpen.

For ikke lenge siden lyttet jeg til en mann og en kvinne 
som talte i min hjemmemenighet. Han hadde hatt 

mange stillinger i Kirken, og han hadde også vært 
biskop. Den oppgaven de hadde akkurat nå, var å drive 
fellesskapsfremmende arbeid med en enslig mor og 
hennes barn. Han fortalte at det var det fineste av alt 
han hadde gjort i Kirken.

Denne unge kvinnen hadde mange spørsmål. Hun følte 
frykt og engstelse. Hun ønsket ikke å begå noen feil, 
å si noe som ikke passet, så hun kunne bli flau eller få 
andre til å le. Denne mannen og hans kone tok tålmo-
dig familien med til kirken, satt ved siden av dem, var 
så å si et skjold for dem mot alt som kunne gjøre dem 
forlegne. De tilbragte en kveld i uken hjemme hos dem 
og underviste dem mer i evangeliet og besvarte deres 
mange spørsmål. De ledet denne lille familien som en 
hyrde leder sine får. Til sist medførte omstendighetene 
at de flyttet til en annen by. ‘Men vi brevveksler fortsatt 
med kvinnen,’ fortalte han. ‘Vi setter stor pris på henne. 
Hun er nå fast forankret i Kirken, og vi nærer ingen 
frykt for henne. Hvilken glede det har vært å arbeide 
med henne.’

Jeg er overbevist om at vi bare vil miste noen meget, 
meget få av dem som kommer inn i kirken, hvis vi tar 
bedre vare på dem” (“Finn lammene, fø fårene”, Lia-
hona, juli 1999, 123).

•	 Eldste	Jeffrey R.	Holland	i	De	tolv	apostlers	quorum	
kommenterte vårt felles ansvar for å holde på våre med-
lemmer “på riktig måte”: “Inspirert opplæring i hjemmet 
og i Kirken bidrar til å sørge for dette vesentlige ele-
mentet som det å gi næring i form av Guds gode ord er 
… Anledninger til å foredle dette kallet finnes i sannhet 
overalt. Behovet for det er evigvarende. Fedre, mødre, 
søsken, venner, misjonærer, hjemmelærere og besø-
kende lærerinner, prestedømsledere og ledere i hjelpe-
organisasjonene, lærere i forskjellige klasser – alle har 
på sin egen måte ‘kommet fra Gud’ for vår opplæring 
og frelse. I denne kirken er det praktisk talt umulig å 
finne noen som ikke er en eller annen slags veileder for 
de andre medlemmene i hjorden” (i Conference Report, 
april 1998, 30–31; eller Lys over Norge, juli 1998, 25).

Moroni 6:4. “Deres tros opphavsmann og 
fullender”
•	 Ordet	opphavsmann er definert som “en som 
fremstiller, skaper eller tilveiebringer” (Noah Webster’s 
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First Edition of an American Dictionary of the English 
Language, 1828 [1967]). I vår falne tilstand må vi se 
hen til Frelseren for å tilegne oss og utvikle tro. Den 4. 
trosartikkel sier derfor at evangeliets første prinsipp er 
“tro på Herren Jesus Kristus”.

Ordet fullender har flere betydninger som er relevante 
for Frelserens rolle i vår utvikling av tro. For det første, 
“en som fullfører, en som gjør noe fullstendig”. Vi kan 
stole på at Herren vil utføre sin oppgave fullt ut så lenge 
vi gjør vårt beste for å bli mer lik ham. For det annet, 
“en som fullbyrder eller perfeksjonerer” (Noah Webster’s 
First Edition). Hvis vi gjør vårt beste for å holde våre 
pakter, er det ved Hans nåde at vi til slutt kan oppnå 
fullkommenhet, det endelige mål for vår trosreise. En 
definisjon som forbindes med fullende er “å finpusse til 
den ønskede glans” (Noah Webster’s First Edition). Når 
vi kommer til Herren i tro som hans sønner og døtre, vil 
han hjelpe oss å bli så gode som vi kan bli.

•	 President Henry B. Eyring redegjorde for Frelserens 
sentrale rolle i vår forløsning. Han tilføyde sitt vitnes-

byrd til Moronis om at 
Jesus er “ ‘deres tros opp-
havsmann og fullender’ 
[Moroni 6:4]. Det var Frelse-
ren som gjorde det mulig 
for oss å bli renset ved 
hans forsoning og vår 
lydighet mot hans bud. Og 
det er Frelseren som vil gi 
næring til dem som i tro går 
ned i dåpens vann og mot-

tar Den hellige ånds gave. Når de alltid minnes ham, og 
når de fortsetter i barnlig lydighet, er det han som vil 
sikre at de alltid kan ha hans Ånd med seg” (i Confe-
rence Report, okt. 1997, 116; eller Lys over Norge, jan. 
1998, 85).

Moroni 6:5. Møtes ofte
•	 Eldste	Joseph B.	Wirthlin	(1917–2008)	i	De	tolv	apost-
lers quorum minnet oss om det fellesskap som finnes 
i den verdensomspennende Kirken. Han kommenterte 
medlemmenes ofre for å oppfylle den viktige befaling 
om å møtes ofte:

“En av de mange fordelene med medlemskap i Kirken 
er fellesskapet med de hellige. Under mitt oppdrag 
i Europa avholdt vi minneverdige stavskonferanser 
for militærpersonell i Tyskland. Mange av våre gode 
brødre og søstre kjørte lange avstander for å komme 
til møtene. Noen kom kvelden før og sov på gulvet i 
aktivitetssalen. Uansett hva de hadde ofret for å komme, 
kom de med glade hjerter og søkte fellesskap med 
andre siste-dagers-hellige og en anledning til å bli 
undervist og beriket av ledere i Kirken. Når vi møtes, 
er vi ‘ikke lenger fremmede og utlendinger, men … de 
helliges medborgere og Guds husfolk’ [Efeserne 2:19].

Vi er gitt den befaling og velsignelse å komme ‘ofte 
sammen for å faste og for å be og for å tale med 
hverandre om [våre] sjelers velferd’ [Moroni 6:5]. På 
generalkonferanser og andre møter i Kirken over hele 
verden kommer vi sammen og søker fellesskap – det 
gode fellesskapet blant brødre og søstre i evangeliet, og 
i velværet ved Guds ånds nærvær. I våre gudstjenester 
fyller denne Ånds tilstedeværelse våre hjerter med 
kjærlighet til Gud og våre siste-dagers-hellige søsken” 
(i Conference Report, okt. 1997, 41–42; eller Lys over 
Norge, jan. 1998, 33).

Moroni 6:7. “De var nøye med at det ikke var 
noen synd blant dem”
•	 Kong	Benjamin	forklarte	at	man	bare	kan	få	sitt	
navn strøket ut ved overtredelse (se Mosiah 1:12). Alma 
advarte og sa at de ugudeliges navn “skal ikke blandes 
med mitt folks navn” (Alma 5:57). Det kommer en tid da 
alle som begår alvorlige synder, må omvende seg, ellers 
vil ikke vedkommende bli regnet som verdig til Herrens 
nærhet eller til medlemskap i riket. Medlemmer som 
ikke vil omvende seg, kan miste sitt medlemskap ved 
disiplinære tiltak i Kirken. (Du finner mer informasjon 
om hva slags synder som krever disiplinering i Kirken, 
i kommentarene til Mosiah 26:32–36 på side 159.)

Moroni 6:7–8
Hvordan ble disiplinering i  Kirken 

utøvd på Mormons boks tid?

Moroni 1–6

375



Moroni 6:9. “Etter Åndens påvirkning”
•	 Eldste	David B.	Haight	(1906–2004)	i	De	tolv	apost-
lers quorum talte om viktigheten av å innby Ånden til 
våre møter:

“Den største tragedien i forbindelse med nephittenes 
fall, slik det ble nedtegnet av Mormon i Mormons bok, 
var at de mistet Den hellige ånd og Åndens gaver. 
Visdom og inspirasjon fikk Moroni til å ta med i sine 
avsluttende opptegnelser, de instruksjoner hans far, 
Mormon, hadde gitt angående ordinasjoner, nadverden 
og Kirkens fremgangsmåter. Det er verd å legge merke 
til følgende vitnesbyrd om deres møter:

‘Deres møter ble ledet av kirken etter Åndens påvir-
kning og ved Den Hellige Ånds kraft, for slik som Den 
Hellige Ånds kraft ledet dem til enten å forkynne eller 
til å formane eller til å be eller til å påkalle eller til å 
synge, slik ble det gjort.’ (Moroni 6:9.)

Det er denne ånd som kan og skulle prege vår gudstje-
neste og våre nadverdsmøter.

En søster sa til meg etter et slikt åndelig møte: ‘Jeg hus-
ker ikke alt som ble sagt – men jeg husker hva jeg følte 
da vi sang avslutningssalmen og bøyde våre hoder i 

bønn’” (“Remembering the Savior’s Atonement”, Ensign, 
april 1988, 13).

Punkter å grunne på
•	 Hvor	ofte	tenker	du	på	de	pakter	du	har	inngått	med	

Gud? Hvilke pakter minnes du ofte? Hvorfor skulle 
du minnes alle dine pakter ofte?

•	 Hvorfor	tror	du	vi	er	befalt	å	komme	sammen	ofte	i	
Kirken? Hvilke velsignelser har du og andre fått av å 
komme sammen ofte?

•	 Hvorfor	er	det	viktig	at	vi	leder	våre	møter	etter	
Åndens påvirkning?

Forslag til oppgaver
•	 Les	nadverdsbønnen	for	brødet	og	deretter	for	vannet	

(se Moroni 4–5). Mens du leser, skulle du gjøre dem 
personlige ved å sette inn de personlige pronomen-
ene jeg og meg istedenfor pronomenene i tredjeper-
son vi, de og dem. Tenk over hvordan dette forandrer 
nadverdsbønnenes betydning for deg.

•	 Tenk	på	hvor	mange	ganger	i	denne	skriftbolken	
Moroni oppfordret oss til å påta oss Jesu Kristi navn 
og minnes ham. Skriv i dagboken din om flere ting 
du kan gjøre for å komme nærmere Frelseren.
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Moroni 7

Kapittel 54

Innledning
Her leser vi Mormons mektige preken slik den ble 
nedtegnet av hans sønn Moroni. Frem til Moroni 7 
besto Mormons arbeid med Skriftene hovedsakelig i å 
forkorte andre profeters skrifter. Her leser vi Mormons 
mektige preken som han holdt for en gruppe rettferdige 
medlemmer av Kirken (se Moroni 7:2–3). Mormon lærte 
hellige, som levde i et samfunn i åndelig forfall, hvor-
dan de kunne komme nærmere Gud. Denne prekenen 
understreker behovet for å ha riktig motivasjon eller 
intensjon med våre handlinger, hvordan vi kan skjelne 
mellom godt og ondt, og det viktige forholdet mellom 
tro, håp og kjærlighet.

Kommentarer
Moroni 7:2–3. “Herrens hvile”
•	 Skriftene	omtaler	ofte	“Herrens	hvile”.	Etter	å	ha	
sitert Moroni 7:3, skrev president Joseph F. Smith 
(1838–1918):

“Dette er et meget viktig avsnitt. Den hvile som omtales 
her, er ikke fysisk hvile, for det finnes ikke noe slikt 
som fysisk hvile i Jesu Kristi Kirke. Det er snakk om den 
åndelige hvile og fred som kommer med en fast overbe-
visning om sannheten. Vi kan derfor gå inn til Herrens 
hvile i dag, ved å nå frem til en forståelse av evangeliets 
sannheter … Ikke alle trenger å søke denne hvile, for 
det er mange som nå er i besittelse av den, hvis sinn har 
blitt helliggjort og som har rettet blikket mot sitt høye 
kall med en ukuelig beslutning i sitt hjerte om å stå fast 
i sannheten, og til å gå frem i ydmykhet og rettferdighet 
på den vei som er staket ut for de hellige som er Jesu 
Kristi tilfredse disipler …

Jeg takker vår Fader for at jeg har fått kunnskap om 
denne sannhet, at jeg vet at Jesus er Kristus, den eneste 
som kan gi hvile og frelse. Så sant Gud lever blir de 
bedratt som følger mennesker og deres filosofier, men 
lykkelige er de som går inn til Kristi fredelige etterføl-
geres hvile og får tilstrekkelig håp fra nå av og frem til 
de skal hvile med ham i himmelen” (Læresetninger i 
evangeliet, 5. utg. [1939], 111, 114).

Moroni 7:3–4
Hva innebærer det å være Kristi  fredelige  

etterfølgere og å ha en “fredelig  
vandring”? (se også L&p 19:23).

Moroni 7:6–9. “Med ærlig hensikt”
•	 Eldste	Dallin H.	Oaks	i	De	tolv	apostlers	quorum	sa	
at alle får rikelig med anledninger til å gi sine medmen-
nesker den gave som tjeneste er, og at deres motiver for 
å tjene er helt avgjørende:

“En rekke skriftsteder lærer oss at vår himmelske Fader 
kjenner våre tanker og vårt hjertes hensikter. (Se L&p 
6:16; Mosiah 24:12; Alma 18:32.) Profeten [Mormon] sa 
at hvis våre gjerninger skal godskrives oss, må de gjøres 
av de rette grunnene …

… Skriftene gjør det klart at hvis vi vil lutre vår tjeneste i 
Kirken og overfor våre medmennesker, må vi ikke bare 
overveie hvordan vi tjener, men også hvorfor vi tjener.

Vi tjener hverandre av forskjellige grunner, og noen 
grunner er bedre enn andre … Vi skulle alle prøve å 
gjøre det av de beste grunner.

… For å illustrere, og uten å prøve å være uttømmende, 
vil jeg foreslå seks grunner. Jeg vil ta for meg disse i 
stigende rekkefølge, fra de mindre gode til de beste 
grunner for å yte tjeneste.

[1] Noen yter kanskje tjeneste i håp om å oppnå timelig 
belønning …

[2] En annen grunn til å yte tjeneste … er å få godt 
selskap …

[3] Noen yter kanskje tjeneste av frykt for straff …

[4] Andre yter kanskje tjeneste av plikt eller lojalitet 
overfor venner, familie eller tradisjoner …

[5] En av de bedre grunnene til å yte tjeneste er håpet 
om en evig belønning …

[6] … Men den beste grunnen av dem alle … er 
nestekjærlighet …
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… Det er ikke nok at vi tjener Gud av all vår makt og 
styrke. Han som ser inn i vårt hjerte og kjenner vårt 
sinn, krever mer enn dette. For å kunne stå ulastelige 
for Gud på den ytterste dag, må vi også tjene ham av 
hele vårt hjerte og sinn.

Det er en stor utfordring for  
oss alle å tjene av hele vårt 
hjerte og sinn. Slik tjeneste 
må være fri for selvisk 
ambisjon. Den må bare 
være motivert av Kristi rene 
kjærlighet” (i Conference 
Report, okt. 1984, 13–16; 
eller Ensign, nov. 1984, 
12–15).

•	 President	Marion G.	Romney	(1897–1988)	i	Det	første	
presidentskap fortalte om følgende personlige erfaring 
når det gjelder viktigheten av å gjøre gode ting av de 
rette grunnene:

“For omkring et kvart århundre siden flyttet søster Rom-
ney og jeg inn i en menighet hvor de akkurat skulle 
begynne å bygge et møtehus. Jeg ble lamslått over 
størrelsen på det bidrag biskopen foreslo at jeg skulle 
gi. Jeg mente det var minst dobbelt så mye som han 
skulle ha bedt meg om. Jeg var imidlertid nettopp blitt 
kalt til en ganske høy stilling i Kirken, så jeg kunne ikke 
godt avslå. Derfor sa jeg: ‘Ja, biskop, jeg skal betale det, 
men jeg har ikke så mye penger nå, så jeg blir nødt til 
å ta det på avbetaling.’ Og så begynte jeg å betale. Jeg 
betalte og betalte til jeg hadde omkring tre avdrag igjen. 
Da leste jeg en dag i Mormons bok, slik som jeg har for 
vane å gjøre, og kom til det skriftsted som lyder:

‘… Hvis et menneske … gir en gave … motvillig … 
blir det regnet som om han hadde holdt gaven tilbake, 
derfor blir han regnet som ond for Gud.’ (Moroni 7:8.)

Dette sjokkerte meg, for jeg hadde allerede betalt en 
stor sum. Jeg fortsatte og betalte de tre avdragene jeg 
hadde lovet å betale, og deretter betalte jeg flere ekstra 
avdrag for å overbevise Herren om at jeg hadde gjort 
det med den rette innstilling” (“Mother Eve, a Worthy 
Exemplar”, Relief Society Magazine, feb. 1968, 84–85).

•	 President	Henry B.	Eyring	i	Det	første	presidentskap	
forklarte at å be med ærlig hensikt omfatter villighet 

til å adlyde, uansett hvilke instruksjoner som kommer 
fra Herren: “Den unge Joseph Smith viste oss hvordan 
vi skulle be på denne måten. Han trodde på det løftet 
han leste i Jakobs brev. Han gikk til lunden i tro på at 
hans bønn ville bli besvart. Han ønsket å vite hvilken 
kirke han skulle slutte seg til. Han var ydmyk nok til å 
være klar til å gjøre hva han enn ble bedt om. Så han 
ba, slik også vi må gjøre, allerede innstilt på å adlyde” 
(i Conference Report, okt. 2003, 95; eller Liahona, nov. 
2003, 90).

Moroni 7:12–19.    Kristi lys
•	 Den	engelske	Bible	Dictionary	gir	følgende	forklaring:

“Kristi lys er akkurat det ordene antyder: opplysning, 
kunnskap og en oppbyggende, foredlende og beskyt-
tende innflytelse som kommer over menneskene på 
grunn av Jesus Kristus. Kristus er for eksempel ‘det 
sanne lys som opplyser hvert menneske som kommer 
til verden’ (L&p 93:2; Johannes 1:9). Kristi lys fyller ‘det 
uendelige rom’ og er det middel som gjør det mulig for 
Kristus å være ‘i alt og [gjennomsyre] alt og [omgi] alt.’ 
Det ‘gir alle ting liv’ og er ‘den lov alt styres ved.’ Det 
er også ‘det samme lys som skjerper’ et menneskes for-
stand (se L&p 88:6–13, 41). På denne måten er Kristi lys 
forbundet med menneskenes samvittighet og lærer dem 
forskjellen mellom rett og galt (se Moroni 7:12–19).

Kristi lys må ikke forveksles med Den hellige ånds 
person, for Kristi lys er ikke noen person i det hele tatt. 
Dets innflytelse kommer som innledning og forbere-
delse til å motta Den hellige ånd. Kristi lys vil lede den 
ærlige sjel som lytter, til å finne det sanne evangelium 
og den sanne kirke, og derved til å motta Den hellige 
ånd (se L&p 84:46–48)” (“Light of Christ”, 725; se også 
Veiledning til Skriftene, “Lys, Kristi lys”; Tro mot pakten: 
En oppslagsbok i evangeliet [2004], 89).

•	 “Samvittigheten	er	en	tilkjennegivelse	av	Kristi	lys	
som gjør oss i stand til å skjelne mellom godt og ondt” 
(Tro mot pakten, 89. “Kristi ånd” (Moroni 7:16) og “Kristi 
lys” (vers 18–19) brukes ofte synonymt i Skriftene.

President Boyd K. Packer, president for De tolv apost-
lers quorum, vitnet om at dette er en gave som vil 
hjelpe oss å se forskjell på godt og ondt:

“Enten dette indre lys, denne kunnskap om rett og galt, 
kalles Kristi lys, moralsk sans eller samvittighet, kan det 

Kapittel 54

378



få oss til å moderere våre handlinger – med mindre vi 
undertrykker det eller ignorerer det …

Enhver mann og kvinne og ethvert barn fra enhver 
nasjon, tro eller hudfarge – hver eneste en, uansett 
hvor de bor eller hva de tror eller hva de gjør – har i 
seg Kristi uforgjengelige lys” (“Kristi lys”, Liahona, april 
2005, 8, 10).

•	 President	Joseph	Fielding	Smith	(1876–1972)	påpekte	
noen forskjeller mellom Den hellige ånd og Kristi lys:

“Vi må ikke forveksle Den hellige ånd med den ånd 
som fyller det uendelige rom og som er tilstede overalt. 
Denne ånd er upersonlig, har hverken størrelse eller 
form, den utgår fra Faderens og Sønnens nærhet og 
finnes i alle ting. Når vi omtaler Den hellige ånd som 
en person, skulle vi bruke pronomenet ‘han’, mens vi 
skulle kalle denne andre ånd for ‘den’, selv om det er 
riktig å bruke denne formuleringen når vi snakker om 
Den hellige ånds kraft eller gave.

Som vi lærer av åpenbaring i nyere tid, er Den hellige 
ånd det tredje medlem av Guddommen og en ånd i 
persons skikkelse. Disse uttrykkene brukes synonymt: 
Guds ånd, Herrens ånd, Sannhetens ånd, Den hellige 
ånd og Talsmannen, og alle disse ordene brukes syno-
nymt for Den hellige ånd. De samme uttrykkene brukes 
også stort sett i forbindelse med Jesu Kristi ånd som 
også kalles for sannhetens lys, Kristi lys, Guds ånd og 
Herrens ånd, og allikevel er de adskilte og forskjellige 
ting. Det hersker stor forvirring fordi vi ikke har dette 
klart for oss” (Frelsende læresetninger, red. Bruce R. 
McConkie, 3 bind [1954–56], 1:53).

•	 Inspirasjon	fra	Gud	gjennom	Kristi	lys	begrenser	seg	
ikke bare til medlemmer av denne kirke. Kristi lys har 
påvirket mange verdensledere.

“Det første presidentskap har gitt følgende uttalelse:

‘Verdens store religiøse ledere som Muhammed, 
Konfucius og reformatorene, så vel som filosofer som 
Sokrates, Platon og andre, mottok en del av Guds lys. 
Moralske sannheter ble gitt dem av Gud for å opplyse 
hele nasjoner og for å bringe enkeltmennesket opp på 
et høyere forståelsesnivå …

Vi tror at Gud har gitt og vil gi alle folk tilstrekkelig 
kunnskap til å hjelpe dem på veien til evig frelse’ 

(Uttalelse fra Det første presidentskap om Guds kjær-
lighet til hele menneskeheten, 15. feb. 1978)” ( James E. 
Faust, i Conference Report, april 1980, 15; eller Ensign, 
mai 1980, 12).

•	 Eldste	Robert D.	Hales	i	De	tolv	apostlers	quorum	
forklarte en sammenheng mellom Kristi lys og Den 
hellige ånds gave:

“Hver enkelt av oss bringer et lys med oss til jorden – 
Kristi lys …

Ved å bruke Kristi lys til å skjelne og velge det som er 
riktig, kan vi bli ledet til et enda større lys, Den hellige 
ånds gave” (i Conference Report, april 2002, 80; eller 
Liahona, juli 2002, 77).

Moroni 7:17.    Inspirasjon fra uverdige kilder
•	 Satan	er	i	stand	til	å	gi	falske	åpenbaringer	til	dem	
som prøver å fremtvinge åpenbaring. Kommunikasjon 
fra Satan vil alltid lede oss bort fra Kristus. President 
Boyd K. Packer ga oss følgende råd angående disse 
falske åndelige budskapene:

“Vær alltid på vakt så du ikke blir narret av inspirasjon 
fra en uverdig kilde. Du kan motta falske åndelige 
budskap. Det finnes falske ånder på samme måte som 
det finnes falske engler. (Se Moroni 7:17.) Vær forsiktig 
så du ikke blir narret, for djevelen kan komme forkledd 
som en lysets engel.

Det åndelige og det følelsesmessige i oss er så nært 
knyttet sammen at det er mulig å forveksle en følelses-
messig impuls med en åndelig tilskyndelse. Vi finner fra 
tid til annen mennesker som mottar det de tror er ånde-
lige budskap fra Gud, når disse budskapene enten har 
sitt utspring i følelser eller kommer fra motstanderen” 
(“The Candle of the Lord”, Ensign, jan. 1983, 55–56).

Moroni 7:19–25. Grip alt som er godt
•	 Mormon	lærte	oss	at	tro	er	nøkkelen	til	å	gripe	tak	
i alt som er godt (se Moroni 7:25). Hjelpeforeningens 
budskap for besøkende lærerinner forklarte hvordan vi 
kan gripe alt som er godt ved tro:

“Å utvikle et personlig vitnesbyrd er et spørsmål om 
ønske og om å foreta valg som øker vår tro og vårt håp. 
Hvis vi ønsker å ‘gripe alt som er godt’, da velger vi 
nødvendigvis det som vil øke vår tro:

Moroni 7
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Vi setter av tid til meningsfylt bønn.

Vi husker og fornyer våre pakter regelmessig ved å ta 
del i nadverden og besøke 
templet.

Vi bruker Skriftene som 
et personlig veikart som 
kan veilede oss i våre 
handlinger.

Vi utvikler vennskap med 
mennesker som hjelper 
oss å bygge opp vårt 
vitnesbyrd.

Vi lar tjenestegjerninger 
bli en del av vår daglige 
rutine.”

(“Tilegn deg alt godt”, Lys over Norge, april 1991, 25).

•	 Mens	hun	var	medlem	av	Primærs	generalpresi-
dentskap, sa søster Michaelene P. Grassli at når vi gjør 
gode gjerninger, allierer vi oss med Gud: “Vi kan trene 
opp våre åndelige sanser på samme måte, slik at vi 
kan forstå hva vår himmelske Fader ønsker av oss. Vi 
trener opp våre åndelige sanser ved å gjøre det som 
er godt. Vi lærer: ‘Søk flittig i Kristi lys, så dere kan 
kjenne godt fra ondt, og hvis dere griper alt som er 
godt, og ikke fordømmer det, skal dere visselig bli Kristi 
barn.’ (Moroni 7:19.)” (“Følg Ham”, Lys over Norge, jan. 
1990, 85).

Moroni 7:22–32
Hvordan hjelper prinsippene som forklares i 

disse versene, oss å “gripe alt som er godt”?

Moroni 7:29–31. Tjenende engler
•	 Eldste	Jeffrey R.	Holland	i	De	tolv	apostlers	quorum	
forklarte at Mormons bok forteller oss at det finnes 
engler:

“Jeg er overbevist om at et av Mormons boks gjennom-
gripende temaer er englers rolle, deres utbredte tilstede-
værelse og sentrale deltagelse i evangeliets historie …

Noe av det som vil bli stadig viktigere for oss jo lenger 
vi lever, er at engler finnes, at de arbeider og tjener. Jeg 
mener ikke da bare engelen Moroni, men også de mer 
personlig betjenende engler som er sammen med oss 
og rundt oss, bemyndiget til å hjelpe oss, og som gjør 
nettopp det (se 3 Ne 7:18; Moroni 7:29–32, 37; L&p 
107:20) …

Jeg tror vi trenger å omtale, tro på og bære vitnesbyrd 
om englers betjening i større grad enn vi noen ganger 
gjør. De utgjør en av Guds viktigste metoder for å skue 
gjennom sløret, og intet annet dokument i hele verden 
forkynner dette prinsipp så tydelig og så virkningsfullt 
som Mormons bok” (“For a Wise Purpose”, Ensign, jan. 
1996, 16–17).

•	 Eldste	Bruce C.	Hafen	i	De	sytti	sa	at	engler	fremde-
les betjener menneskenes barn:

“Betjening fra disse usette engler er en av de mest 
opphøyde former for vekselvirkning mellom himmel 
og jord, og et sterkt uttrykk for Guds omtanke for oss 
og en påtagelig forsikring og åndelig støtte til dem som 
trenger det …

Når kommer englene? Hvis vi prøver å leve verdig, er 
de nær oss når vi trenger dem mest” (“When Do the 
Angels Come?” Ensign, april 1992, 12, 16).

Moroni 7:29–31
Hva er tjenende englers oppgave?

Moroni 7:32–39. Tro på Jesus Kristus
•	 Eldste	Richard G.	Scott	i	De	tolv	apostlers	quorum	
forklarte hva det vil si å ha tro på Jesus Kristus:

“Å få en urokkelig tro på Jesus Kristus er ensbetydende 
med å la et strålende lys flomme over ditt liv. Du vil 
ikke lenger være henvist til å streve alene med utfor-
dringer som du vet du ikke selv kan finne løsning på 
eller kontrollere, for han sier: ‘Hvis dere har tro på meg, 
skal dere ha kraft til å gjøre alt jeg anser for nødvendig ’ 
(Moroni 7:33; uthevelse tilføyd).

Hvis du er fortvilet, forpint på grunn av overtredelse, 
er syk, alene eller har et desperat behov for trøst og 
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støtte, så bærer jeg høytidelig vitnesbyrd om at Herren 
vil hjelpe deg hvis du er påpasselig med å adlyde den 
åndelige lov som hjelpen er betinget av. Han er din 
Fader. Du er hans barn. Han er glad i deg. Han vil aldri 
svikte deg. Jeg vet at han vil velsigne deg” (i Confe-
rence Report, okt. 1991, 118; eller Lys over Norge, jan. 
1992, 100).

Moroni 7:40–44. Håp
•	 Mormon	omtalte	et	håp	som	kommer	av	tro	på	Kris-
tus (se Moroni 7:40, 42). Et håp som fokuserer på vår 
Herre Jesu Kristi liv og misjon, har kraft til å heve oss 
over enhver motgang vi måtte møte. President James E. 
Faust (1920–2007) i Det første presidentskap sa at håp 
gir fred i et vanskelig liv:

“Det finnes enorme kilder til håp utover vår egen evne, 
lærdom, styrke og kapasitet. Blant dem har vi Den 
hellige ånds gave. Ved den fantastiske velsignelse fra 
dette medlem av guddommen kan vi lære å kjenne 
sannheten i alt [se Moroni 10:5].

Håp er vår sjels anker. Jeg kjenner ikke til noen som 
ikke trenger håp – ung eller gammel, sterk eller svak, 
rik eller fattig. I Mormons bok finner vi formaningen: 
‘Derfor kan den som tror på Gud, ha et sikkert håp om 
en bedre verden, ja, også om en plass ved Guds høyre 
hånd. Og dette håp kommer ved tro og er et anker for 
menneskenes sjeler som vil gjøre dem sikre og stand-
haftige – alltid rike på gode gjerninger – og lede dem til 
å forherlige Gud.’ [Ether 12:4; uthevelse tilføyd] …

I dette liv har alle sine utfordringer og vanskeligheter. 
Det er en del av vår prøve på jorden. Årsaken til noen 
av disse prøvelsene kan vi ikke så lett forstå, unntatt på 
grunnlag av tro og håp, for det er ofte en større hensikt 
som vi ikke alltid forstår. Fred kommer ved håp” (i 
Conference Report, okt. 1999, 73; eller Liahona, jan. 
2000, 70).

•	 Eldste	Joseph B.	Wirthlin	(1917–2008)	i	De	tolv	apost-
lers quorum sa at vi kan ha håp fordi guddommelig 
hjelp alltid er tilgjengelig for oss: “Selv når motgangens 
vinder blåser, holder vår Fader oss forankret til vårt 
håp. Herren har gitt dette løfte: ‘Jeg skal ikke etterlate 
dere farløse’ [ Johannes 14:18], og han vil ‘hellige [våre] 
lidelser til [vårt] gavn’. [2 Nephi 2:2.] Selv når våre 
prøvelser virker overveldende, kan vi hente styrke og 

håp fra Herrens sikre løfte: ‘Frykt ikke … For denne 
krigen er ikke deres, men Guds’ [2 Krønikebok 20:15]” 
(i Conference Report, okt. 1998, 33; eller Liahona, jan. 
1999, 30).

Moroni 7:43–44. “Saktmodige og ydmyke av 
hjertet”
•	 Biskop	H. David	Burton	i	Det	presiderende	biskops-
råd beskrev ydmykhetens dyder og hvordan vi utvikler 
ydmykhet: “Ydmykhet er helt nødvendig for å bli mer 
lik Kristus. Uten den kan vi ikke utvikle andre viktige 
egenskaper. Mormon viste til at: ‘Ingen er antagelig 
for Gud unntatt den som er saktmodig og ydmyk av 
hjertet’ (Moroni 7:44). Å tilegne seg saktmodighet er en 
prosess. Vi blir bedt om å ‘hver dag ta [vårt] kors opp’ 
(Lukas 9:23). Dette skulle ikke være noe vi gjør bare 
en gang iblant. Mer ydmykhet er ikke ensbetydende 
med mer svakhet, men at vi ‘viser oss som vennlige 
og omtenksomme. Det gjenspeiler trygghet, styrke og 
sinnsro. Det gjenspeiler sunn selvaktelse og ekte selvbe-
herskelse’ (Neal A. Maxwell: “Meekly Drenched in Des-
tiny”, i Brigham Young University 1982–83 Fireside and 
Devotional Speeches [1983], 2). Mer ydmykhet vil gjøre 
oss i stand til å bli undervist av Ånden” (i Conference 
Report okt. 2004, 104–5; eller Liahona, nov. 2004, 99).

Moroni 7:44. Tro, håp og kjærlighet
•	 Eldste	M. Russell	Ballard	i	De	tolv	apostlers	quorum	
forklarte sammenhengen mellom de viktige sannhetene 
om tro, håp og kjærlighet:

“Apostelen Paulus forteller at tre guddommelige prinsip-
per utgjør en grunnvoll som vi kan bygge vår livsstruk-
tur på. Det er tro, håp og kjærlighet. (Se 1 Korinterbrev 
13:13.) Sammen danner de et fundament på samme 
måte som benene på en trebent krakk. Hvert prinsipp 
er betydningsfullt i seg selv, men alle har også en viktig 
støtteoppgave. Hver av dem er ufullstendig uten de 
andre. Håp bidrar til å utvikle tro. Likeledes fører sann 
tro til håp. Når vi begynner å miste håpet, vakler vi 
også i vår tro. Troens og håpets prinsipper i samarbeid 
må ledsages av kjærlighet, som er det største av alt. 
Mormon sier: ‘Kjærligheten er Kristi rene kjærlighet, og 
den varer evig’ (Moroni 7:47). Det er den fullkomne 
manifestasjon av vår tro og vårt håp.
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Samlet vil disse tre evige prinsipper bidra til å gi oss 
det brede evige perspektiv som vi trenger for å ta imot 
livets tøffeste utfordringer, innbefattet de profeterte 
vanskeligheter i de siste dager. Virkelig tro frembringer 
håp for fremtiden, den får oss til å se ut over oss selv 
og det vi for øyeblikket er opptatt av. Befestet med 
håp drives vi til å utvise Kristi rene kjærlighet gjennom 
daglige lydighetshandlinger og kristen tjenestegjerning” 
(i Conference Report, okt. 1992, 44; eller Lys over Norge, 
jan. 1993, 33).

•	 Eldste	Neal A.	Maxwell	(1926–2004)	i	De	tolv	apost-
lers quorum forklarte hvordan egenskapene tro, håp og 
kjærlighet er fullstendig knyttet til Jesus Kristus:

“Det er ikke til å undres over at den triade av tro, håp 
og kjærlighet som bringer oss til Kristus, har en sterk og 
konvergerende tilknytning: Troen er på Jesus Kristus, 
håpet er i hans forsoning og kjærligheten er ensbe-
tydende med ‘Kristi rene kjærlighet’ (se Ether 12:28; 
Moroni 7:47). Hver av disse egenskapene kvalifiserer 
oss for det celestiale rike (se Moroni 10:20–21; Ether 
12:34). Hver av dem krever først og fremst av oss at vi 
er ydmyke og saktmodige (se Moroni 7:39, 43).

Det er et konstant samspill mellom tro og håp, og en 
kan ikke alltid skille dem fra hverandre eller sette dem 
i rekkefølge. Selv om håp ikke innebærer fullkommen 
kunnskap, er de økte forventninger som skapes av håp, 
‘visselig’ sanne (Ether 12:4; se også Romerne 8:24; Hebre-
erne 11:1; Alma 32:21). I den gjengitte teologis geometri 
har håp større omkrets enn tro. Hvis troen øker, øker 
håpets utstrekning proporsjonalt” (i Conference Report, 
okt. 1994, 45; eller Lys over Norge, jan. 1995, 33).

Moroni 7:44–48.    Nestekjærlighet – Kristi rene 
kjærlighet
•	 Enkelte	ser	på	nestekjærlighet	som	noe	vi	kan	tilegne	
oss på egen hånd ved bevisst innsats og bestemte 
handlinger. Hvis vi skal tilegne oss Kristi kjærlighet, 
fordrer det imidlertid vår himmelske Faders hjelp og 
velsignelser. Profeten Mormon oppfordret oss til å søke 
kjærlighet og til å “be til Faderen med all hjertets iver”. 
Da vil denne kjærligheten bli “skjenket alle som er sanne 
etterfølgere av hans Sønn Jesus Kristus” (Moroni 7:48).

Eldste Robert J. Whetten i De sytti forklarte: “I likhet 
med tro er Kristus-lignende kjærlighet en Åndens gave, 

som blir gitt som følge av personlig rettferdighet og i 
overensstemmelse med hvor lydige vi er mot de lover 
den er betinget av. I likhet med tro må kjærligheten 
brukes for å vokse” (i Conference Report, april 1999, 37; 
eller Liahona, juli 1999, 35).

•	 Eldste	Dallin H.	Oaks	beskrev	nestekjærlighet	og	hva	
vi må gjøre for å oppnå den: “Kjærlighet, ‘Kristi rene 
kjærlighet’ (Moroni 7:47), er ikke en handling, men 
en tilstand eller et stadium. Kjærlighet utvikles ved en 
rekke handlinger som resulterer i omvendelse. Kjærlig 
er noe man blir. Derfor, som Moroni sier, ‘hvis derfor 
menneskene ikke har barmhjertighet, kan de ikke arve’ 
det sted som er beredt for dem i Faderens boliger (Ether 
12:34; uthevelse tilføyd)” (i Conference Report, okt. 
2000, 43; eller Liahona, jan. 2001, 42).

•	 Eldste	Jeffrey R.	Holland	forklarte	hvorfor	nestekjær-
lighet er til så stor velsignelse for oss:

“Den videre definisjonen av ‘Kristi rene kjærlighet’ er 
imidlertid ikke det vi som kristne prøver, men i stor 
grad mislykkes i å vise andre, men snarere det som 
Kristus lyktes fullkomment med å vise oss. Vi kjenner 
bare ett tilfelle hvor sann kjærlighet er vist. Den vises 
fullkomment og i sin reneste form i Kristi usvikelige, 
grunnleggende og forsonende kjærlighet til oss. Det 
er Kristi kjærlighet til oss som er tålmodig og ikke 
misunner. Hans kjærlighet til oss ‘blåser seg ikke opp …  
blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde’. Det er Kristi 
kjærlighet til oss som ‘utholder alt, tror alt, håper alt, 
tåler alt’. Kristus viser oss at ‘kjærligheten svikter aldri’.
Uten denne kjærligheten – hans rene kjærlighet til 
oss – ville vi vært intet, uten håp og de ynkverdigste av 
alle menn og kvinner. De som finnes i besittelse av hans 
kjærlighets velsignelser på den siste dag – forsoningen, 
oppstandelsen, evig liv, evige løfter – vil det i sannhet 
være vel med.

Dette betyr på ingen måte at jeg undervurderer befa-
lingen om at vi skulle prøve å tilegne oss den slags 
kjærlighet til hverandre … Vi skulle prøve å bli mer 
standhaftige og urokkelige, mer tålmodige og vennlige, 
mindre misunnelige og oppblåste i vår omgang med 
andre. Vi skulle leve slik Kristus levde, og vi skulle 
elske slik Kristus elsket. Men ‘Kristi rene kjærlighet’ som 
Mormon omtalte, er nettopp det – Kristi kjærlighet. Med 
denne guddommelige gave, denne forløsende tildeling, 
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har vi alt. Uten den har vi ingenting, og i siste instans 
er vi heller ingenting, unntatt til slutt ‘djevler [og] en 
djevels engler’. [2 Nephi 9:9.]

Livet gir oss vår del av frykt og feiltrinn. Iblant kommer 
vi til kort. Iblant blir vi sviktet av andre, eller av at 
økonomien, bedriften eller myndighetene svikter oss. 
Men det er én ting i tid og all evighet som ikke svikter 
oss – Kristi rene kjærlighet …

Slik blir vi både frelst og forandret ved det mirakel som 
Kristi kjærlighet er. Hans forsonende kjærlighet frelser 
oss fra død og helvete, så vel som fra vår kjødelige, san-
selige og djevelske adferd. Denne forløsende kjærlighet 
forvandler også sjelen, løfter den over falne normer til 
noe langt edlere og langt helligere. Derfor må vi ‘[holde] 
fast ved kjærligheten’ – Kristi rene kjærlighet til oss og 
våre besluttsomme anstrengelser for å utvikle ren kjær-
lighet til ham og alle andre – for uten denne er vi intet, 
og vår plan for evig lykke blir fullstendig bortkastet. 
Uten Kristi forløsende kjærlighet i vårt liv, kommer alle 
andre egenskaper – til og med dydige egenskaper og 
eksemplarisk gode gjerninger – til kort når det gjelder 
frelse og glede” (Christ and the New Covenant [1997], 
336–37).

Moroni 7:48. Be “med all hjertets iver”
•	 Moroni	7:48	lærer	oss	at	kjærligheten	vil	komme	til	
dem som stadig ber “med all hjertets iver”, med andre 
ord når de ønsker den mer enn noe annet. Slike inder-
lige bønner vil også gi resultater når man ber om andre 
ting. President Spencer W. Kimball (1895–1985) sa at 
inderligheten i våre bønner vil påvirke vår familie: “I 
familiekretsen lærer våre barn hvordan de skal snakke 
til sin himmelske Fader ved å lytte til sine foreldre. Snart 
vil de oppdage hvor inderlige og ærlige våre bønner 

er. Hvis våre bønner er forhastede og til og med har 
en tendens til å være tankeløse og rituelle, vil de også 
oppdage dette. Derfor er det bedre at vi både i våre 
familier og når vi ber på egenhånd, gjør som Mormon 
sa: ‘Derfor, mine elskede brødre, be til Faderen med all 
hjertets iver.’ (Moroni 7:48.)” (“Be alltid”, Lys over Norge, 
mars 1982, 2).

Punkter å grunne på
•	 Hvilke	kriterier	er	nevnt	i	Moroni 7	som	hjelper	oss	å	

se hva som er godt og hva som er ondt?

•	 Hvorfor	er	nestekjærlighet	“den	største	av	alle”	gaver?	
(Moroni 7:46).

•	 Hvilken	rolle	spiller	det	hvilken	holdning	og	hvilke	
hensikter du har når du yter tjeneste for andre?

Forslag til oppgaver
•	 Ta	utgangspunkt	i	egenskapene	som	er	nevnt	i	
Moroni 7:45    og Mormons inntrengende henstilling i 
Moroni 7:48, og skriv noen linjer om hva du kan gjøre 
for å utvikle større kjærlighet.

Moroni 7
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Moroni 8 –9

Kapittel 55

Innledning
Hva forventes av trofaste medlemmer av Kirken i en tid 
da mange av Kristi tilhengere gir avkall på rettskaffen-
het for å jage etter verdens forlokkelser? President Ezra 
Taft Benson (1899–1994) forklarte: “I det siste brev som 
er nedtegnet i Mormons bok, fra Mormon til hans sønn 
Moroni, ga han råd som gjelder vår tid. Både far og 
sønn så en hel kristen sivilisasjon falle fordi dens inn-
byggere ikke ville tjene landets Gud, ja, Jesus Kristus. 
Mormon skrev: ‘Og nå, min elskede sønn, la oss til tross 
for deres hårdhet arbeide flittig, for hvis vi skulle slutte 
å arbeide, skulle vi komme under fordømmelse. For vi 
har et arbeide å utføre mens vi er i dette jordiske taber-
nakel, så vi kan seire over fienden av all rettferdighet og 
hvile våre sjeler i Guds rike’ (Moroni 9:6). Dere og jeg 
har et lignende arbeid å utføre nå – å seire over fienden 
og finne hvile for vår sjel i riket” (i Conference Report, 
okt. 1987, 104; eller Lys over Norge, jan. 1988, 79).

Når Mormons bok nærmer seg slutten, forkynner den 
forsoningens kraft og viser hvor trofast Mormon var 
mot rettferdighetens sak, selv om nephittene raskt var 
i ferd med å synke dypt ned i ugudelighet. Mormons 
brev til sin sønn Moroni viser de uunngåelige følgene 
av synd og at det å bli “følelsesløs” fører til ubeskrivelig 
ugudelighet. Kapittel 8–9 i Moroni gir verdifull innsikt i 
viktigheten av å etterleve evangeliets første prinsipper 
og ordinanser.

Kommentarer
Moroni 8:1–8. Dåp av små barn forbys
•	 Moroni 8	inneholder	et	brev	Moroni	mottok	fra	sin	
far Mormon, som besvarer spørsmålet om små barn 
trenger dåp eller ikke. Legg merke til at kilden til Mor-
mons svar på dette doktrinære spørsmål kom direkte 
til ham gjennom åpenbaring fra Herren (se Moroni 
8:7). Dåpens ordinans er “til syndenes forlatelse” (L&p 
49:13). Men små barn har ingen synd. De er faktisk ikke 
i stand til å begå synd, og Satan kan heller ikke friste 
dem, slik Lære og pakter forklarer:

“Små barn er forløst fra verdens grunnvoll ble lagt ved 
min Enbårne –

derfor kan de ikke synde, for Satan har ikke fått makt 
til å friste små barn før de begynner å bli ansvarlige for 
meg” (L&p 29:46–47).

Herren har fastsatt alderen  
da vi begynner å bli ansvar-
lige – til åtte år (se JSO, 
1 Mosebok 17:11; L&p 
68:25). De som døper 
spedbarn for å fjerne arve-
synden, eller Adams for-
bannelse som noen kaller 
den, gjør det på grunn av 
manglende forståelse av 
Gud og hans plan (se 
Moroni 8:8).

Moroni 8:3
Hvordan viser dette verset en rettfer-

dig fars kjærlighet til sin sønn? Hvordan 
kan dette verset tjene som et mønster 

for Kristus-sentrerte relasjoner?

Moroni 8:8. “Omskjærelsens lov er avskaffet”
•	 Gud	sa	til	Abraham:	“Og	jeg	vil	innstifte	en	omskjæ-
ringens pakt med deg, og den skal være min pakt 
mellom meg og deg og din ætt etter deg, i deres gene-
rasjoner, så du kan vite for alltid at barn ikke er ansvar-
lige for meg før de er åtte år gamle” ( JSO, 1 Mosebok 
17:11). Gud sa videre til Abraham at omskjæring var 
“tegnet på pakten mellom meg og dere” (1 Mosebok 
17:11). Frafallets ånd fikk imidlertid mange i oldtiden til 
å tro at omskjæring var nødvendig for å gjøre guttebarn 
hellige.

Omskjærelsens lov skulle ikke vare evig. Frelserens 
ord ble åpenbart til Mormon: “Omskjærelsens lov er 
avskaffet ved meg” (Moroni 8:8). Lære og pakter for-
klarer hvorfor omskjærelsens lov ble avskaffet (se L&p 
74:2–7).

Moroni 8:9–15. Å døpe små barn “er alvorlig 
gudsbespottelse”
•	 Mormon	fordømte	barnedåp	på	det	sterkeste.	Han	
erklærte at det var “alvorlig gudsbespottelse at dere 
døper små barn” (Moroni 8:9). Profeten Joseph Smith 
(1805–44) sa at barnedåp fornekter Guds karakter og 
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Jesu Kristi forsonings frelsende kraft: “Læren om at barn 
må døpes eller bestenkes hvis de skal slippe å velte seg 
i helvete, er en lære som ikke er sann, som ikke støttes 
av Den hellige skrift og som ikke er i overensstemmelse 
med Guds karakter. Alle barn er forløst ved Jesu Kristi 
blod, og i samme øyeblikk som et barn forlater denne 
verden, blir det ført til Abrahams skjød” (History of the 
Church, 4:554).

Moroni 8:22–24. “Alle som ikke har noen lov”
•	 Mange	lever	og	dør	uten	å	få	kjennskap	til	Kristi	lov.	
Disse vil få undervisning i evangeliet i åndeverdenen. 
Der vil de få mulighet til å utøve tro og omvende seg fra 
sine synder. Levende stedfortredere på jorden utfører 
de nødvendige ordinanser på deres vegne, og frelsens 
velsignelser kan bli deres.

De som ikke er i stand til å 
forstå evangeliet, regnes 
ikke som ansvarlige. I lik-
het med små barn er de 
“levendegjort i Kristus” 
(Moroni 8:12; se også L&p 
29:49–50).

President Joseph Field-
ing Smith (1876–1972) 
forklarte: “De er forløst 
uten dåp, og vil gå til 

Guds celestiale rike, for der, tror vi, å få tilbake sine 
åndsevner og sine mangler kompensert ifølge Faderens 
barmhjertighet og rettferdighet” (Answers to Gospel 
Questions, red. Joseph Fielding Smith jr., 5 bind. 
[1957–66], 3:21).

Moroni 8:25–26. “Saktmodighet og hjertets 
ydmykhet”
•	 Mormon	beskrev	en	sammenheng	mellom	tro	på	
Kristus, omvendelse, dåp, Den hellige ånds gave og 
tilgivelse for synd. Han sa at etter tilgivelse for synd 
kommer saktmodighet og hjertets ydmykhet.

Eldste Francisco J. Viñas i De sytti beskrev noe av det 
som kjennetegner en som er saktmodig og ydmyk: 
“Den som er saktmodig og ydmyk av hjertet og som 
har Den hellige ånd som sin ledsager, vil ikke ha noe 
ønske om å krenke eller såre andre eller la seg påvirke 
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av andres krenkelser. Han vil behandle sin ektefelle 
og sine barn med kjærlighet og respekt og ha et godt 
forhold til alle han omgås. Hvis han har ledende stillin-
ger i Kirken, vil han anvende de samme prinsippene 
som i hjemmet og vise at det ikke er noen forskjell på 
den personen han er når han er i sitt eget hjem og den 
han er utad overfor andre medlemmer av Kirken” (i 
Conference Report, april 2004, 40; eller Liahona, mai 
2004, 38).

Moroni 8:26
Hvordan fører tilgivelse for synd til at vi føler Den 
hellige ånd? Hvordan kan vi bli bedre til å holde 

på Den hellige ånd når vi først har fått den?

Moroni 8:28–29. “Ånden har sluttet å streve med 
dem”
•	 Eldste	Bruce R.	McConkie	(1915–85)	i	De	tolv	apost-
lers quorum forklarte at menn og kvinner vil miste Den 
hellige ånds veiledning hvis de forkaster evangeliets 
lys og kunnskap: “Mange velger å vandre på kjødets 
veier og gå imot Åndens tilskyndelser. Det er mulig 
å avstumpe vår samvittighet i den grad at Ånden vil 
trekke seg tilbake og vi ikke lenger vil kjenne til eller 
bry oss om noe som er anstendig og oppbyggende. 
‘For min Ånd skal ikke alltid streve med mennesket, sier 
Hærskarenes Herre.’ (L&p 1:33.)” (A New Witness for the 
Articles of Faith [1985], 260).

Moroni 9:3–5. Sinne
•	 Mormon	skrev	at	nephittene	ville	“skjelve	av	sinne”	
(Moroni 9:4) mot ham når han tydelig talte Guds ord til 
dem. Denne reaksjonen er i tråd med andre eksempler 
i Skriftene på dem som hadde forherdet sitt hjerte mot 
rettferdighetens prinsipper. Jaredittene forkastet Ether 
og ønsket å drepe ham (se Ether 13:22). Jerusalems 
innbyggere sto Lehi etter livet (se 1 Nephi 1:19–20). 
De urettferdige i Ammonihah var så sinte at de brente 
de troende og alle deres skrifter (se Alma 14). Denne 
reaksjonen på Guds ord viser en fremskreden tilstand 
av ugudelighet som ofte er en forløper for at byer eller 
samfunn blir ødelagt.
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•	 Mange	i	vår	tid	mener	de	er	ofre	for	sitt	eget	sinne.	
Eldste Lynn G. Robbins i De sytti forklarte at vi kan 
velge om vi vil reagere med sinne eller ikke:

“En listig del av [Satans] strategi er å holde vrede og 
handlefrihet adskilt og få oss til å tro at vi er offer for en 
følelse som vi ikke kan kontrollere. Vi hører: ‘Jeg mistet 
besinnelsen.’ Å miste besinnelsen er et interessant valg 
av ord som har blitt et meget brukt fast uttrykk. Å ‘miste 
noe’ er underforstått ‘jeg mente det ikke’, ‘det skjedde 
ved et uhell’, ‘det var ufrivillig’, ‘uten ansvar’ – kanskje 
skjødesløst, men ‘uten ansvar’.

‘Han gjorde meg rasende.’ Dette er også et uttrykk vi 
hører, som også antyder at man mangler kontroll eller 
handlefrihet. Dette er en myte som må imøtegås. Ingen 
gjør oss rasende. Andre gjør oss ikke sinte. Det er ingen 
maktbruk her. Å bli sint er et bevisst valg, en avgjørelse, 
derfor kan vi velge å ikke bli sint. Vi velger.

Til dem som sier: ‘Men jeg kan ikke noe for det,’ svarer 
forfatteren William Wilbanks: ‘Tøys.’

‘Aggresjon … å undertrykke sinne, snakke om det, 
skrike og hyle,’ er alt sammen tillærte strategier i 
forbindelse med vrede. Vi velger det som har vist seg 
å virke for oss tidligere. Har dere lagt merke til hvor 
sjelden vi mister kontrollen når vi er frustrert over sjefen 
vår, men hvor ofte vi gjør det når venner eller familie 
irriterer oss?’ (‘The New Obscenity’, Reader’s Digest, des. 
1988, 24; uthevelse tilføyd)” (i Conference Report, april 
1998, 105; eller Lys over Norge, juli 1998, 80).

Moroni 9:5. Tapet av kjærligheten
•	 En	av	de	tragiske	konsekvensene	av	sinne	og	ugude-
lighet er at man mister Ånden. Når dette skjer, sier Mor-
mons bok tydelig at man mister evnen til å elske andre. 
Dette var tilfellet blant de ugudelige nephittene. Tapet 
av kjærligheten fører til f.eks. skilsmisse, mishandling og 
mennesker som blir forlatt, noe som er utbredte proble-
mer i vår tid.

Eldste David E. Sorensen i De syttis presidentskap for-
klarte hvordan vi kan miste kjærligheten i vårt hjem: “I 
mye av dagens populærkultur bagatelliseres dydene 
tilgivelse og omtanke, mens det oppmuntres til latterlig-
gjørelse, sinne og hard kritikk. Er vi ikke forsiktige, kan 
vi bli offer for disse vanene i våre egne hjem og fami-
lier, og snart begynne å kritisere vår ektefelle, våre barn 

eller andre familiemedlem-
mer. La oss ikke såre dem 
vi er mest glad i med selv-
isk kritikk! I våre familier 
kan småkrangling og små-
lig kritikk, om den ikke 
stanses, forgifte forhold og 
utvikle seg til fremmedgjø-
ring og til og med overgrep 
og skilsmisse. I stedet må vi 
… ‘skynde oss’ å dempe krangler, avskaffe latterliggjø-
relse og kritikk og kvitte oss med uvilje og sinne. Vi har 
ikke råd til å la slike farlige følelser få dvele i oss – ikke 
så mye som en dag” (i Conference Report, april 
2003, 10; eller Liahona, mai 2003, 10).

Moroni 9:6
Hva sa Mormon ville bli resultatet om han 
og Moroni sluttet ”å arbeide”? Hva lærer 
dette oss om å holde ut i vanskeligheter?

Moroni 9:9. Kyskhet og dyd er “mer kjært og 
dyrebart enn noe annet”
•	 Mormon	sa	at	kyskhet	og	dyd	er	“mer	kjært	og	dyre-
bart enn noe annet” (Moroni 9:9). President Gordon B. 
Hinckley (1910–2008) forklarte hvor viktig det er å 
bevare sin kyskhet:

“Og så noen ord om det 
vanligste og vanskeligste av 
alle problemer for dere 
unge menn og kvinner å 
takle. Nemlig forholdet 
dere har til hverandre. Dere 
har å gjøre med det sterke-
ste av menneskets instink-

ter. Det er kanskje bare viljen til å leve som overgår det.

Herren har gjort oss tiltrekkende for hverandre i en 
strålende hensikt. Men den samme tiltrekningskraften 
blir som en kruttønne hvis den ikke holdes i sjakk. Den 
er noe vakkert hvis den brukes på riktig måte. Den er 
dødelig hvis den kommer ut av kontroll …
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Mine kjære unge venner, når det gjelder sex, så vet dere 
hva som er riktig. Dere vet når dere beveger dere på farlig 
grunn, når det er lett å snuble og gli ned i overtredelsens 
dyp. Jeg bønnfaller dere om å være forsiktige, å holde 
dere godt innenfor kanten av syndens stup, som det er så 
lett å falle utfor. Hold dere rene fra den mørke og skuf-
fende ugudelighet som seksuell overtredelse er. Vandre i 
sollyset av den fred som følger lydighet mot Herrens bud.

Hvis det skulle være noen som har gått over grensen, 
som allerede har begått overtredelse, finnes det da 
noe håp for dere? Naturligvis gjør det det. Så sant det 
foreligger sann omvendelse, vil det være tilgivelse. Den 
prosessen begynner med bønn. Herren har sagt: ‘Den 
som har omvendt seg fra sine synder, er tilgitt, for jeg 
Herren, kommer dem ikke mer i hu’ (L&p 58:42). Del 
din byrde med foreldrene dine hvis du kan. Og for all 
del, bekjenn for biskopen, som står parat til å hjelpe 
deg” (“En profets rettledning og bønn for ungdom”, 
Liahona, april 2001, 38–39).

•	 Hvis	du	har	blitt	offer	for	seksuelt	overgrep,	kan	du	
være trygg på at du ikke har overtrådt kyskhetsloven. 
Eldste Richard G. Scott i De tolv apostlers quorum 
forklarte:

“Jeg bevitner høytidelig at når et annet menneske bedri-
ver vold, perversiteter eller incest som skader deg dypt, 
mot din vilje, da er du ikke ansvarlig, og du trenger ikke 
å ha skyldfølelse. Du kan sitte igjen med arr etter mis-
handling, men arrene trenger ikke å være permanente.  
I den evige planen, i Herrens egen tid, kan skadene 
leges når du gjør din del …

Hvis du mishandles nå eller har blitt det tidligere, så søk 
hjelp nå …

Snakk med din biskop i fortrolighet. Hans kall tillater 
ham å handle som et redskap for Herren på dine vegne. 
Han kan skaffe deg et doktrinært grunnlag på veien til 
helbredelse. En forståelse av og anvendelse av evige lover 
vil sørge for den helbredelse du trenger. Han har rett til 
å motta inspirasjon av Herren på dine vegne. Han kan 
bruke prestedømmet til å velsigne deg” (i Conference 
Report, april 1992, 44; eller Lys over Norge, juli 1992, 32).

Moroni 9:18–20. “Følelsesløse”
•	 Mormon	beskrev	for	sin	sønn	Moroni	deres	folks	
ynkelige åndelige tilstand. Han minnet Moroni om at de 

var “uten prinsipper og … følelsesløse” (Moroni 9:20). 
Eldste Neal A. Maxwell (1926–2004) i De tolv apostlers 
quorum forklarte at hvis vi ikke følger Den hellige ånds 
tilskyndelser og holder Guds bud, kan vi også komme i 
en slik tilstand:

“Vår evne til å føle styrer vår adferd på mange måter, 
og ved uvirksomhet når våre følelser tilskynder oss til å 
gjøre godt, dreper vi denne evnen til å føle. Det var Jesu 
slående følsomhet overfor behovene til dem han hadde 
omkring seg, og det gjorde det mulig for ham å reagere 
med handling.

I den andre enden av det åndelige spektrum har vi 
personer som Nephis feilende brødre. Nephi fremhevet 
deres økende ufølsomhet overfor det som er åndelig: 
‘[Gud] har talt til dere med en mild, lav røst, men dere 
var følelsesløse så dere ikke kunne føle hans ord’ 
[1 Nephi 17:45].

Når vi blir altfor fulle av feil, krymper vår åndelige 
antenne og vi kommer til kort i vår jordiske rekkevidde. 
Dette kan skje med hele sivilisasjoner. I sin beklagelse 
til sin sønn Moroni fremhever Mormon forringelsen 
av det nephittiske samfunn. Blant symptomene er en 
ugudelighet så stor at Mormons folk ble beskrevet som 
at de var ‘følelsesløse’ [Moroni 9:20]. Apostelen Paulus 
klaget over den ødeleggende vellystighet blant Kirkens 
medlemmer i Efesus fordi de hadde utviklet en slik uføl-
somhet når de tilfredsstilte sine lyster at de var ‘følel-
sesløse’ [Efeserne 4:19]. Et sex-mettet samfunn kan ikke 
virkelig føle behovene til sine lidende, for istedenfor å 
utvikle den utadrettede kjærlighet, får det menneskene 
til å lukke seg inne i sitt selviske jeg. Upåvirkelighet 
overfor tilskyndelsene fra Guds lave og stillferdige røst 
vil også bety at vi har ører, men ikke hører, hverken 
Guds tilskyndelser eller menneskenes bønner” (A Time 
to Choose [1972], 59–60).

•	 President	Boyd K.	Packer,	president	for	De	tolv	
apostlers quorum, advarte oss mot en voksende trend i 
vår tid som også medfører tap av Ånden:

“Verden omkring oss blir stadig mer støyende. 
Påkledning, personlig hygiene og oppførsel er mer 
uhøytidelig, sjuskete og skjødesløs. Et typisk trekk ved 
narkotikakulturen er skurrende musikk med slibrige 
tekster som slynges ut gjennom forsterkere ledsaget av 
flakkende lys i effektfulle farger. Ulike varianter av alt 
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Moroni 9:26. Gud Faderens og vår Herre Jesu 
Kristi nåde
•	 Mormon	visste	at	Moroni	sto	overfor	overveldende	
utfordringer på grunn av nephittenes ugudelighet. Ikke 
desto mindre visste Mormon også at Moroni kunne 
klare det ved hjelp av guddommelig nåde. Tro mot 
pakten forklarer at nåde gir styrke til å holde ut i hver-
dagens besvær:

“Ordet nåde, slik det brukes i Skriftene, viser hoved-
sakelig til den guddommelige hjelp og styrke vi mottar 
gjennom vår Herre Jesu Kristi forsoning …

I tillegg til at du trenger nåde for din endelige frelse, 
trenger du denne styrkende kraften hver eneste dag av 
ditt liv. Etter hvert som du kommer nærmere din him-
melske Fader ved din flid, ydmykhet og saktmodighet, 
vil han hjelpe og styrke deg gjennom sin nåde” (Tro 
mot pakten: En oppslagsbok i evangeliet [2004], 108).

Punkter å grunne på
•	 Hvilke	sterke	uttrykk	brukte	Mormon	til	å	fordømme	

barnedåp? (se Moroni 8). Hvorfor tror du han følte 
dette så sterkt?

dette får stadig større innpass hos vår ungdom og øver 
stadig sterkere innflytelse på dem …

Denne tendensen til stadig mer støy, mer spenning, 
mer strid, mindre tilbakeholdenhet, mindre verdighet 
og mindre formalitet, er ikke tilfeldig eller uskyldig, og 
heller ikke ufarlig.

Den første ordre et befal gir når en militær invasjon 
nærmer seg, er å blokkere sambandskanal som benyttes 
av dem han akter å beseire.

Uærbødighet tjener Satans formål ved å svekke åpenba-
ringens fine kanaler som leder inn til både sinn og ånd” 
(i Conference Report, okt. 1991, 28; eller Lys over Norge, 
jan. 1992, 25).

Moroni 9:25. “Håpet om hans herlighet”
•	 Eldste	Neal A.	Maxwell	forklarte	at	det	håp	Mormon	
talte om, har sammenheng med tro på Herren Jesus 
Kristus:

“Vår hverdagsbruk av ordet håp innbefatter hvordan vi 
‘håper’ å komme til et bestemt bestemmelsessted til en 
viss tid. Vi ‘håper’ at verdensøkonomien vil forbedre 
seg. Vi ‘håper’ å få besøk av en av våre kjære. Dette er 
eksempler på våre oppriktige, men kortsiktige håp.

Livets skuffelser er ofte et resultat av at våre kortsiktige 
håp faller i grus. Men jeg snakker i stedet om det viktige 
behovet for håp av evig natur.

Håp av evig natur er noe helt annet. Det er knyttet til 
Jesus og velsignelsene ved den store forsoning, velsig-
nelser som resulterer i universell oppstandelse og den 
verdifulle anledning som derved er gitt oss til å gjøre 
bruk av frigjørende omvendelse, noe som muliggjør 
det Skriftene kaller ‘et fullkomment, klart håp’ (2 Nephi 
31:20).

Moroni bekreftet dette: ‘Hva er det dere skal håpe på? 
Se, jeg sier til dere at dere skal ha håp, gjennom Kristi 
forsoning’ (Moroni 7:40–41; se også Alma 27:28). Virke-
lig håp er derfor ikke forbundet med noe ustabilt, men 
heller noe udødelig og evig!” (i Conference Report, okt. 
1998, 77; eller Liahona, jan. 1999, 70).
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•	 Dersom	lamanittene	og	nephittene	var	omtrent	like	
ugudelige, hvorfor ble ikke da også lamanittene 
utryddet? (se Moroni 8:27–29).

•	 Hvilke	gradvise	trinn	som	Mormon	nevner	i	kapittel	
8–9, førte til slutt til nephittenes fordervelse? Hvordan 
kan vi unngå frafall og ugudelighet i vårt eget liv?

Forslag til oppgaver
•	 Skriv	noen	linjer	som	forklarer	den	doktrinære	bak-

grunnen for at spedbarn ikke trenger dåp (se Moroni 
8:4–23).

•	 Forbered	en	tale	eller	leksjon	om	emnet	“Hvordan	
kan vi holde ut i rettferdighet når vi er omringet av 
ugudelighet?” Bruk prinsipper og læresetninger fra 
Moroni 8–9.

Moroni 8–9
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Moroni 10

Kapittel 56

Innledning
Moroni avsluttet sine skrivelser med å redegjøre for 
tre viktige prinsipper for sine lesere. Det første dreier 
seg om behovet for å lære og få et vitnesbyrd om 
sannhetene som finnes i denne hellige opptegnelsen. 
Det andre er en befaling om å forstå og tilegne oss de 
åndelige gaver som er tilgjengelige for oss. Til slutt ber 
han hver av oss innstendig om å komme til Kristus og 
bli fullkommengjort i ham.

Når du nå skal avslutte dette studiet av Mormons bok, 
skulle du se etter disse prinsippene. Få selv en viss-
het om at boken er sann ved å følge Moronis løfte (se 
Moroni 10:3–5   ). Lær om Åndens gaver, og prøv å 
utvikle de som Herren har gitt deg. Til sist skulle du 
vise ved dine handlinger at du daglig gjør ditt ytterste 
for å komme til Kristus.

Husk det profeten Joseph Smith (1805–44) erklærte: “Jeg 
fortalte brødrene at Mormons bok var den mest korrekte 
av alle jordens bøker, sluttstenen i vår religion, og at et 
menneske ville komme nærmere Gud ved å følge dens 
forskrifter enn ved å følge noen annen bok” (History of 
the Church, 4:461; Innledningen til Mormons bok).

Kommentarer
Moroni 10:3. “Når dere leser dette”
•	 Mens	eldste	Gene R.	Cook	var	medlem	av	De	sytti,	
talte han om viktigheten av å grunne på Guds barmhjer-
tighet som et middel til å oppnå større tro og ydmykhet:

“De siste fem ordene i [Moroni 10:3] gir oss en viktig 
formaning – ‘overveie det i deres hjerter’. Hva kommer 
forut for ‘det’ – det skal vi overveie? Det står: ‘Hvor 
barmhjertig Herren har vært mot menneskenes barn, fra 
Adam ble skapt og like ned til den tid når dere mottar 
dette.’ Vi skal huske hvor kjærlig, hvor omtenksom, 
hvor god og hvor tilgivende vår himmelske Fader har 
vært mot oss.

Hva pleier å skje når vi begynner å grunne på hvor 
barmhjertig Herren har vært mot menneskene? Mot oss 
personlig? Hva skjer når vi teller våre velsignelser, eller 
kanskje våre synder som vi trenger å be om tilgivelse 
for, og erkjenner hans hånd i vårt eget liv? Vårt hjerte 
vender seg til Herren i kjærlighet og takknemlighet, 
ikke sant? Øker vår tro og vår ydmykhet? Ja, og etter 

min mening skyldes det vers 3 – hvis vi følger rådene 
som gis oss der, blir vi mer ydmyke, mer villige og 
bedre forberedt til å motta ny informasjon og kunnskap 
med et åpent sinn” (“Moroni’s Promise”, Ensign, april 
1994, 12).

Moroni 10:4–5.    Motta et vitnesbyrd om 
Mormons bok
•	 President	Boyd K.	Packer,	president	for	De	tolv	
apostlers quorum, fortalte om den prosess han måtte 
gjennom for å motta et åndelig vitnesbyrd om Mormons 
bok:

“Da jeg første gang leste Mormons bok fra perm til 
perm, leste jeg løftet om at hvis jeg ville ‘spørre Gud 
den evige Fader, i Kristi 
navn om ikke [de ting som 
jeg hadde lest, var] sanne, 
og hvis [jeg ville spørre] av 
et oppriktig hjerte, med 
ærlig hensikt og ha tro på 
Kristus, [ville] han åpenbare 
sannheten av det for [meg] 
ved Den Hellige Ånds kraft’ 
(Moroni 10:4). Jeg forsøkte 
å følge disse instruksjonene 
slik jeg forsto dem.

Om jeg forventet at en strålende tilkjennegivelse skulle 
komme straks som en overveldende opplevelse, så 
skjedde ikke det. Men jeg følte godt, og jeg begynte å 
tro …

Jeg lærte at hvem som helst, hvor som helst, kunne lese 
i Mormons bok og motta inspirasjon …

Min erfaring har vært at et vitnesbyrd ikke kommer helt 
plutselig. Det vokser gradvis …

Bli ikke skuffet om du har lest og lest om igjen og ennå 
ikke har fått et sterkt vitnesbyrd. Du kan være litt som 
de disiplene som omtales i Mormons bok, som var fylt 
av Guds kraft i stor herlighet, ‘men de visste det ikke’ 
(3 Nephi 9:20).

Gjør det beste du kan” (i Conference Report, april 2005, 
5–7; eller Liahona, mai 2005, 6–8).

•	 Eldste	Bruce R.	McConkie	(1915–85)	i	De	tolv	apost-
lers quorum ga oss ytterligere innsikt i hvordan man 
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mottar et vitnesbyrd om Mormons bok ved å grunne på 
et spørsmål mens man leser:

“Det finnes en annen og enklere prøve som alle som 
ønsker å kjenne sannheten, kan gjøre lurt i å foreta. 
Den består ganske enkelt i at vi leser, grunner og ber 
– alt sammen i troens ånd og med et åpent sinn. For å 
holde oss våkne for det som virkelig betyr noe, skulle vi 
– mens vi leser, grunner og ber – om og om igjen stille 
oss selv spørsmålet: ‘Kunne hvem som helst ha skrevet 
denne boken?’

Og det er absolutt garantert at en eller annen gang mel-
lom den første og den tusende gangen dette spørsmålet 
stilles, vil enhver oppriktig og ekte sannhetssøker få vite 
ved Åndens kraft at Mormons bok er sann, at den er 
Herrens sinn og vilje og hans røst til hele verden i vår 
tid” (i Conference Report, okt. 1983, 106; eller Ensign, 
nov. 1983, 73–74).

•	 President	Gordon B.	Hinckley	(1910–2008)	ga	føl-
gende utfordring og løfte til dem som leser Mormons 
bok:

“Jeg utfordrer Kirkens medlemmer over hele verden 
og våre venner overalt til å lese eller lese om igjen 
Mormons bok …

Uten å nøle lover jeg dere at dersom hver enkelt vil 
følge dette enkle programmet, uansett hvor mange gan-
ger dere tidligere kan ha 
lest Mormons bok, vil en 
større grad av Herrens ånd 
få innpass i deres liv og i 
deres hjem, og også en for-
nyet beslutning om å van-
dre i lydighet til hans bud 
og et sterkere vitnesbyrd 
om at Guds Sønn virkelig 
lever” (“Et levende og sant 
vitnesbyrd”, Liahona, aug. 2005, 6).

Moroni 10:3–5 
Hvilke verb beskriver handlingene som 
fører til at en oppriktig sannhetssøker 
får et vitnesbyrd om Mormons bok?
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Moroni 10:4   . “Med ærlig hensikt”
•	 Eldste	Dallin H.	Oaks	i	De	tolv	apostlers	quorum	
kommenterte Moronis løfte til dem som har en “ærlig 
hensikt”: “Moroni lovet ikke en tilkjennegivelse fra Den 
hellige ånd til dem som ønsker å få vite om Mormons 
bok er sann av hypotetiske eller akademiske grunner, 
selv om de ‘spør av et oppriktig hjerte’. Moronis løfte er 
til dem som har en fast indre beslutning om å handle 
som følge av tilkjennegivelsen hvis de mottar den. 
Bønner som bygger på noen som helst annet grunn, har 
intet løfte fordi de ikke oppsendes ‘med ærlig hensikt’” 
(Pure in Heart [1988], 19–20).

Moroni 10:8–18. Åndens gaver
•	 Eldste	Bruce R.	McConkie	forklarte	hensiktene	med	
og grunnene for å utvikle åndelige gaver:

“[Hensikten med åndelige gaver] er å opplyse, oppmun-
tre og berike de trofaste så de kan arve fred i dette liv 
og bli ledet til evig liv i den kommende verden. At de 
finnes er bevis på at dette er Herrens verk. Der de ikke 
finnes, der finnes heller ikke Guds kirke og rike. Løftet 
er at de aldri vil bli avskaffet så lenge jorden fortsetter 
i sin nåværende tilstand, unntatt som følge av vantro 
(Moroni 10:19), men når den fullkomne dag kommer 
og de hellige mottar opphøyelse, vil det ikke lenger 
være behov for dem. Som Paulus uttrykte det: ‘Når det 
fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis, få 
ende.’ (1 Kor 13.)

De trofaste forventes å søke Åndens gaver av hele sitt 
hjerte. De skulle ‘streb[e] etter de beste nådegaver’ 
(1 Kor 12:31; L&p 46:8), søke ‘med iver å få de åndelige 
gaver’ (1 Kor 14:1), ‘be til Gud, som gir villig’. (L&p 
46:7; Matteus 7:7–8.) Noen vil motta én gave, andre en 
annen, og ‘noen kan være gitt å ha alle disse gaver, så 
det kan være et overhode, slik at det kan gavne alle 
medlemmer’. (L&p 46:29.)” (Mormon Doctrine, 2. utg. 
[1966], 314).

•	 Eldste	Marvin J.	Ashton	(1915–94)	i	De	tolv	apostlers	
quorum omtalte andre åndegaver “som ikke alltid er 
like tydelige eller bemerkelsesverdige, men som likevel 
er meget viktige. Blant disse kan dine egne gaver 
være – gaver som ikke er så åpenbare, men ikke desto 
mindre reelle og verdifulle.

Moroni 10
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La oss se nærmere på disse ikke fullt så iøynefallende 
gavene: evnen til å kunne spørre, evnen til å lytte, 
evnen til å gi akt på og følge den lille stemmen, evnen 
til å gråte, evnen til å unngå stridigheter, evnen til å 
være omgjengelig, evnen til å unngå unødvendige 
gjentagelser, evnen til å søke rettferdighet, evnen til 
å la være å dømme andre, evnen til å be Gud om 
veiledning, evnen til å være en god disippel, evnen til 
å vise omsorg for andre, evnen til å overveie, evnen til 
å be, evnen til å bære et sterkt vitnesbyrd, og evnen 
til å motta Den hellige ånd” (i Conference Report, okt. 
1987, 23; eller Lys over Norge, jan. 1988, 17).

•	 President	Boyd K.	Packer	ga	oss	følgende	råd	angå-
ende å motta åndelige gaver:

“Jeg må understreke at ordet ‘gave’ er svært viktig her, 
for hvis man forlanger å få en gave, er det ikke lenger 
en gave. Den kan bare mottas når den tilbys.

Ettersom åndelige gaver er gaver, er betingelsene for å 
motta dem fastsatt av ham som tilbyr oss dem. Åndelige 
gaver kan ikke fremtvinges, for en gave er en gave. Jeg 
gjentar, de kan ikke fremtvinges, kjøpes eller ‘fortjenes’ 
i den forstand at vi gjør en eller annen symbolsk hand-
ling som betaling i forventning om at de automatisk 
leveres på våre egne betingelser.

Det finnes dem som søker slike gaver med så stor 
standhaftighet at hver handling beveger dem lenger 
bort fra dem. I dette tilfellet setter standhaftigheten og 
besluttsomheten dem i åndelig fare. Vi skulle heller leve 
verdig til å motta gavene, så vil de komme i henhold til 
Herrens vilje.

Brigham Young sa noe i sin tid som så visst også gjelder 
i dag:

‘Det finnes ingen tvil om at hvis vi lever i samsvar 
med de åpenbaringer som er gitt Guds folk, vil vi ha 
Herrens ånd med oss, og den vil tilkjennegi Hans vilje 
og veilede oss i våre timelige og åndelige gjøremål. Jeg 
er imidlertid overbevist om at vi i dette henseende lever 
langt under våre privilegier.’ (Discourses of Brigham 
Young, s. 32.)

Åndelige gaver tilhører Kirken, og det at de finnes er et 
av de store og vedvarende vitnesbyrd om evangeliets 
sannhet. De er virkelig ikke valgfrie i Kirken. Moroni sa 

at hvis de er fraværende, er menneskene ‘i en fryktelig 
tilstand’ …

Vi skal gjøre vårt ytterste for å leve verdig til å motta 
disse gavene på den måten Herren har anvist.

La meg gjenta – vi skulle søke åndelige gaver på Her-
rens måte” (“Gifts of the Spirit” [ikke utgitt tale som ble 
holdt på en stavskonferanse for 16 staver ved Brigham 
Young University, 4. jan. 1987], 5–6).

Moroni 10:17–18. Hvordan kan vi få oppleve 
Åndens gaver?
•	 Eldste	Gene R.	Cook	redegjorde	for	hvilken	styrke	
som ligger i å oppdage og bruke de åndelige gaver 
som er gitt hver enkelt: “En av de store prosesser du 
gjennomgår i livet, er å finne deg selv, å finne de gaver 
og evner Gud har gitt deg. Han har gitt deg store 
talenter, og du har så vidt begynt å bruke den minste 
del av dem. Stol på at Herren vil hjelpe deg å åpne 
døren til disse gavene. Noen av oss har satt oss innbilte 
grenser i vårt sinn. Det finnes virkelig et geni innestengt 
i oss alle. La aldri noen overbevise deg om noen annet” 
(“Trust in the Lord” i Hope [1988], 90–91).

•	 Eldste	Parley P.	Pratt	(1807–57)	i	De	tolv	apostlers	quo-
rum fortalte om en rekke virkninger av å ha Ånden i vårt 
liv: “Den hellige ånds gave tilpasser seg alle disse organer 
og egenskaper. Den opplyser sinnet, øker, forstørrer, 
utvider og renser alle naturlige følelser, og tilpasser dem, 
med visdommens gave, til deres lovlige anvendelse. Den 
inspirerer, utvikler, dyrker og modner all ren sympati, 
glede, smak, lignende sanseinntrykk og kjærlige følelser i 
vår personlighet. Den inspirerer til dyd, vennlighet, god-
het, ømhet, hengivenhet og nestekjærlighet. Den utvikler 
skjønnhet i person, skikkelse og trekk. Den bidrar til 
helse, styrke, levendegjørelse og sosial følelse. Den virker 
opplivende på alle evner hos det fysiske og intellektuelle 
menneske. Den styrker og gir nervene impulser. Kort 
sagt, den er på en måte helsebot for kroppen, glede for 
hjertet, lys for øynene, musikk for ørene og liv for hele 
vår sjel” (Key to the Science of Theology [1979], 61).

Moroni 10:20–21. Tro, håp og kjærlighet
•	 Eldste	Joseph B.	Wirthlin	(1917–2008)	i	De	tolv	apost-
lers quorum redegjorde for den trinnvise prosess som 
utvikling av tro, håp og kjærlighet er:
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“Når vi holder Herrens bud, holder tro, håp og kjær-
lighet seg i oss. Disse dyder vil ‘falle på [vår] sjel som 
himmelens dugg’ [L&p 121:45], og vi forbereder oss til 
å stå tillitsfullt fremfor vår Herre og Frelser Jesus Kristus 
som ‘et feilfritt og lyteløst lam’ [1 Peter 1:19] …

Dette er de dydige, skjønne og prisverdige karaktertrek-
kene vi søker. Vi kjenner alle Paulus’ læresetning om at 
‘kjærligheten faller aldri bort’ [1 Korinterbrev 13:8]. Vi 
trenger virkelig usvikelig åndelig styrke. Moroni skrev 
ned åpenbaringen om at ‘tro, håp og kjærlighet fører 
[oss] til [Herren] – all rettferdighets kilde’ [Ether 12:28].

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, Herrens gjen-
opprettede kirke på jorden i dag, leder oss til Frelseren 
og hjelper oss å utvikle, gi næring til og styrke disse 
guddommelige egenskapene” (i Conference Report, okt. 
1998, 32; eller Liahona, jan. 1999, 28).

Moroni 10:22. “Fortvilelse kommer på grunn av 
synd”
•	 President	Ezra	Taft	Benson	(1899–1994)	ga	følgende	
innsikt når det gjelder å gjøre godt for å unngå fortvi-
lelse: “I Mormons bok leser vi at ‘fortvilelse kommer på 
grunn av synd’. (Moroni 10:22.) ‘Når jeg gjør noe godt, 
føler jeg godt,’ sa Abraham Lincoln, ‘og når jeg gjør noe 
dårlig, føler jeg dårlig’. Synden drar et menneske nedo-
ver i fortvilelse og håpløshet. Selv om man midlertidig 
kan finne glede i synd, blir det endelige resultatet sorg. 
‘Ugudelighet har aldri vært lykke.’ (Alma 41:10.) Synden 
fører til at vi får et uharmonisk forhold til Gud, og den 
gjør Ånden nedstemt. Derfor gjør man klokt i å granske 
seg selv for å se til at man er i harmoni med alle Guds 
lover. Alle lover som vi overholder, gir oss en spesiell 
velsignelse, mens alle lover som vi bryter, gir oss en 
spesiell belastning. De som er nedtynget av fortvilelse, 
skulle komme til Herren, for hans åk er gagnlig og hans 
byrde er lett. (Se Matteus 11:28–30.)” (“Bli ikke fortvi-
let”, Lys over Norge, mars 1987, 2).

Moroni 10:27. “Dere skal se meg for Guds 
domstol”
•	 Flere	profeter	følte	seg	tilskyndet	til	å	vitne	for	
Mormons boks lesere om at de vil se oss på dommens 
dag, når Herren vil vitne for oss om sannheten av 
deres ord. Andre i Mormons bok som har kommet med 
lignende kommentarer, er Nephi (se 2 Nephi 33:10–14), 

Jakob (se Jakobs bok 6:12–13) og Mormon (se Mormon 
3:20–22).

Moroni 10:7–8, 18–19, 26, 30
Gjentagelse er en viktig undervisningsmetode 

som brukes i Skriftene. Hva ber Moronis gjenta-
gelse av ordene ber jeg dere innstendig oss om?

Moroni 10:31–32. “Kom til Kristus og bli 
fullkommengjort i ham”
•	 Mens	han	var	medlem	av	De	sytti,	forklarte	eldste	
William R. Bradford hvorfor vi skulle følge Moronis 
avsluttende råd:

“Det ligger stor glede og 
lykke i å strebe etter å leve 
rettskaffent. For å si det 
enkelt, er det Guds plan for 
sine barn at de kommer til 
denne jord og gjør alt de 
kan for å lære og leve i 
lydighet til lover. Når de så 
har gjort alt de kan, er vår 
Frelser Jesu Kristi forløs-
ningsverk tilstrekkelig til å 

gjøre alt de ikke kunne gjøre for seg selv …

Å strebe etter å leve rettferdig er å forsøke å gjøre alt 
vi kan i lydighet. Når vi gjør dette, kommer den indre 
fred og trøst at når vi gjør alt vi kan, vil Guds plan 
oppfylles for oss. Ingen annen følelse i menneskesjelen 
kan gi den glede og lykke som det å vite at man gjør alt 
man kan for å bli rettferdig” (i Conference Report, okt. 
1999, 110; eller Liahona, jan. 2000, 85–103).

•	 På	slutten	av	en	generalkonferanse	sa	president	
Gordon B. Hinckley følgende om vårt behov for å 
komme til Frelseren ved å leve slik at vi er til velsignelse 
for andre: “Jeg ber om at alt dere har hørt og sett, må gi 
resultater i deres liv. Jeg ber om at hver og en av oss må 
være litt vennligere, litt mer omtenksom, litt høfligere. 
Jeg ber om at vi må holde vår tunge i tømme og ikke 
la sinne fremkalle ord som vi senere vil angre. Jeg ber 
om at vi må ha styrke og vilje til å vende det andre 
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kinnet til, til å gå en ekstra mil for å rette de ulykkeliges 
svake knær” (i Conference Report, okt. 2003, 109; eller 
Liahona, nov. 2003, 103).

Moroni 10:32–33
Moroni nevnte flere ting vi må gjøre for  
å bli “hellige og plettfrie”. Hvilke er de,  

og hvordan vil du anvende dem i ditt liv?

Moroni 10:32–33. “Ved Guds nåde”
•	 Eldste	M. Russell	Ballard	i	De	tolv	apostlers	quorum	
forklarte at gode gjerninger må ledsages av Kristi nåde: 
“Det er bare i og gjennom Jesu Kristi altomfattende 
forsoning at man kan overvinne konsekvensene av 
dårlige valg … Uansett hvor hardt vi arbeider, uansett 
hvor mye vi adlyder, uansett hvor mange gode ting vi 
utretter i dette liv, så ville det ikke ha vært tilstrekkelig 
om det ikke var for Jesus Kristus og hans kjærlige nåde. 
Vi kan ikke gjøre oss fortjent til Guds rike på egen hånd 
– uansett hva vi gjør. Dessverre finnes det dem i Kirken 
som har blitt så opptatt av å gjøre gode gjerninger at de 
glemmer at disse gjerningene – uansett hvor gode de 
måtte være – er tomme med mindre de ledsages av et 
fullstendig avhengighetsforhold til Kristus” (“Building 
Bridges of Understanding”, Ensign, juni 1998, 65).

Moroni 10:34. Et annet testamente om Jesus 
Kristus
•	 På	Mormons	boks	tittelside	står	det	at	en	av	hen-
siktene med Mormons bok er å overbevise “jøde og 
hedning om at Jesus er Kristus”. Som et avsluttende 
vitne om dette fokus kan du overveie følgende faktum: 
Av de 6607 versene som finnes i Mormons bok, nevner 
3925 Jesu Kristi navn. Dette betyr at Kristi navn er nevnt 
i en eller annen form for hvert 1,7 vers (se Susan Ward 
Easton: “Names of Christ in the Book of Mormon”, 
Ensign, juli 1978, 60–61).

Punkter å grunne på
•	 Hvilke	Åndens	gaver	føler	du	størst	behov	for	akku-

rat nå i ditt liv? Hva kan du gjøre for å utvikle eller 
motta disse gavene som din himmelske Fader har 
lovet deg?

•	 På	hvilke	måter	hjelper	Moroni 10	deg	å	forstå	hva	
det vil si å “komme til Kristus”? (Moroni 10:30).

•	 På	hvilke	måter	har	lesning	av	Mormons	bok	bragt	
deg nærmere Gud? (Innledningen til Mormons bok). 
Lag en liste over noen av de skriftstedene som har 
betydd mest for deg.

•	 Hvilken	sammenheng	er	det	mellom	Kristi	nåde	og	
vårt mål om fullkommenhet?

Forslag til oppgaver
•	 Sett	av	en	tid	hver	dag	til	å	studere	Mormons	bok,	

enten etter emne eller fortløpende.

•	 Les	din	patriarkalske	velsignelse	om	igjen.	Snakk	så	
med dem som kjenner deg best, for eksempel din 
familie, og la dem fortelle deg hvilke åndelige gaver 
de kan se at vår himmelske Fader har gitt deg. Plan-
legg hvordan du vil utvikle disse og andre gaver som 
du ønsker. (Merk: Din patriarkalske velsignelse er 
personlig og hellig, og er normalt ikke noe man deler 
med venner.)

Kapittel 56
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Tillegg

Følgende tillegg forklarer og redegjør i detalj for for-
skjellige sider ved Mormons bok. Noen av dem inne-
holder nyttige visuelle hjelpemidler som gir oversikt 
over kompleks informasjon i et enkelt format. Andre gir 
en enkel oversikt over et stort emne. Tilleggene tilrette-
legger også innsikt, sammenhenger, mønstre og temaer 
i Mormons bok for elevene:

Platene og opptegnelsene Mormons bok  
ble oversatt fra ............................................................ 396

Nephittiske opptegnelsesførere ................................. 397

Vitnene om platene Mormons bok ble  
oversatt fra .................................................................. 398

En rute som kan ha blitt fulgt av Lehis familie .......... 399
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Tilbakeblikk fra Omni til og med Mosiah.................. 402

Syklusen med rettferdighet og ugudelighet .............. 403

Oversikt over Israels adspredelse .............................. 404

Israels innsamling ....................................................... 405
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Platene og opptegnelsene Mormons bok ble oversatt fra
Noen kilder til 
opptegnelsene

Nephis mindre 
plater

1–2 Nephi, Jakobs 
bok, Enos, Jarom, 

Omni

Nephis større 
plater

Lehi, Mosiah, Alma, 
Helaman, 3–4 Nephi

Lehis 
opptegnelse

Messingplatene

Benjamins tale

Zeniffs skrifter

Almas skrifter

Mosiahs sønners 
skrifter

Brev fra Helaman, 
Pahoran, kaptein 

Moroni

Nephis skrifter 3

Jaredittenes 
skrifter

Brev fra Mormon

Den forseglede del  
(ikke oversatt)

Gullplatene

Original
manuskriptet

1829

Manuskriptet 
til Lehis bok 
(116 sider 
gikk tapt)

Boktrykkerens 
manuskript

1829–30

Mormons 
bok

1830

Opptegnelser som 
utgjorde platene Sitater

Forkortelse

Mormons ord

Mormon

Ether

Moroni

Tittelside

© FARMS, brukt med tillatelse, tilpasset fra oversikt 13 i John W. Welch og J. Gregory Welch: Charting the Book of Mormon (1999).
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Nephi
Profet, leder, lærer og initiativtager til nephittenes opptegnelse (1–2 Nephi)

Nephis mindre plater
Personlige dagbøker om profetier og åndelige opplevelser

Nephis større plater
Sosial, politisk, militær og religiøs historie

Omkring 
600 f.Kr.

▼ Nephi, sønn av Lehi
Profet og forfatter av 1–2 Nephi

▼ Ført av kongene

544 f.Kr. ▶ Jakob, Nephis bror
Profet og forfatter av Jakobs bok

▼

544–421 f.Kr. ▼ Enos, Jakobs sønn
Profet og forfatter av Enos’ bok

▼

420 f.Kr. ▼ Jarom, Enos’ sønn
Profet og forfatter av Jaroms bok

▼

361 f.Kr. ▼ Omni, Jaroms sønn
Nephittisk soldat som skrev de første 
3 versene av Omnis bok

▼

279 f.Kr. ▼ Amaron, Omnis sønn
Skrev 5 vers om Herrens ødeleggelse av de 
ugudelige i hans generasjon

▼

279 f.Kr. ▶ Chemish, Amarons bror
Skrev bare 1 vers

▼

▼ Abinadom, sønn av Chemish
Skrev bare 2 vers

▼ Mosiah 1

Konge som førte nephittene og mulekittene sammen

130 f.Kr. ▼ Amaleki, Abinadoms sønn
Skrev 19 vers, bar glødende vitnesbyrd 
om Frelseren og overleverte Nephis 
mindre plater til kong Benjamin

○ Benjamin, Mosiahs sønn 1

130 f.Kr. ▼ Mosiah 2, Benjamins sønn
Den siste av de nephittiske konger191–124 f.Kr.

91–72 f.Kr. ○ Alma 2, sønn av Alma 1

Profet og den første overdommer
72–56 f.Kr. ▼ Helaman 1, Almas sønn 2

Profet og militær leder
▶ Shiblon, Almas sønn 2

56–39 f.Kr. ▶ Helaman 2, sønn av Helaman 1

39 f.Kr.–1 e.Kr. ▼ Nephi 2, Helamans sønn 2

Levde på lamanitten Samuels tid
År 1–? e.Kr. ▼ Nephi 3, sønn av Nephi 2

Den fremste av de nephittiske disipler og den oppstandne 
Herres apostel

År ?–111 e.Kr. ▼ Nephi 4, sønn av Nephi 3

År 111–194 e.Kr. ▼ Amos 1, sønn av Nephi 4

År 194–306 e.Kr. ▼ Amos 2, sønn av Amos 1

År 306–321 e.Kr. ▶ Ammaron, Amos’ bror 2

Skjulte platene i høyden Shim i år 321 e.Kr.
Bemyndiget den 10 år gamle Mormon til å videreføre 
opptegnelsen så snart han ble 24 år gammel

År 345–385 e.Kr. ○ Mormon
Laget en forkortelse av nephittenes plater

År 385–421 e.Kr. ▼ Moroni, Mormons sønn 2

Fullførte sin fars opptegnelse
Tilføyde sine egne skrifter
Forkortet jaredittenes opptegnelse (Ethers bok)
Forseglet de forkortede opptegnelsene i 
Cumorah-høyden

Nephittiske opptegnelsesførere

Det følgende forklarer familieforhold:
▼ Far til sønn
▶ Bror til bror
○ Plater overlevert utenfor 

familieforhold
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Vitnene om platene Mormons bok ble oversatt fra

De tre vitner

Fødselsdato Fødested
Alder da han 

ble vist platene Yrke Medlemskap i Kirken Død

Oliver Cowdery
3. okt. 1806

Wells, Rut-
land County, 
Vermont

23 Lærer, 
advokat

Døpt 15. mai 1829
Utelukket 12. april 1838. Døpt på nytt i oktober 
1848. Døde i fullt fellesskap. Benektet aldri sitt 
vitnesbyrd om Mormons bok

3. mars 1850
Richmond, 
Missouri

David Whitmer
7. jan. 1805

Harrisburg, 
Pennsylvania

23 Gårdbruker Døpt i juni 1829
Utelukket 13. april 1838. Kom aldri tilbake  
til Kirken. Fornektet aldri sitt vitnesbyrd

25. jan. 1888
Richmond, 
Missouri

Martin Harris
18. mai 1783

East-Town, 
Saratoga 
County,  
New York

45 Gårdbruker Døpt 6. april 1830
Utelukket den siste uken i desember 1837.  
Døpt igjen 7. nov. 1842. Fornektet aldri sitt 
 vitnesbyrd om platene. Døde i fullt fellesskap

10. juli 1875
Clarkston, Utah

De åtte vitner

Fødselsdato Fødested
Alder da han 

ble vist platene Yrke Medlemskap i Kirken Død

Christian Whitmer
18. jan. 1798

Harrisburg, 
Pennsylvania

30 Skomaker Døpt 11. april 1830
Var hele tiden et trofast medlem av Kirken

27. nov. 1835
Clay County, 
Missouri

Jacob Whitmer
27. jan. 1800

Harrisburg, 
Pennsylvania

28 Skomaker Døpt 11. april 1830
Falt fra i 1838. Kom aldri tilbake til Kirken. 
 Fornektet aldri sitt vitnesbyrd om platene

21. april 1856
Richmond, 
Missouri

Peter Whitmer jr.
27. sept. 1809

Fayette,  
New York

20 Skredder, 
gårdbruker

Døpt i juni 1829
Var hele tiden et trofast medlem av Kirken

22. sept. 1836
Liberty, Clay 
County, Missouri

John Whitmer
27. aug. 1802

Harrisburg, 
Pennsylvania

27 Gårdbruker Døpt i juni 1829
Utelukket 10. mars 1838. Kom aldri tilbake  
til Kirken. Fornektet aldri sitt vitnesbyrd om 
platene eller Kirken

11. juli 1878
Far West, Missouri

Hiram Page
1800

Vermont 29 Lege, 
gårdbruker

Døpt 11. april 1830
Falt fra i 1838. Fornektet aldri sitt vitnesbyrd

12. aug. 1852
Excelsior Springs, 
Missouri

Joseph 
Smith sen.
12. juli 1771

Topsfield, 
Essex County, 
Massachusetts

58 Gårdbruker Døpt 6. april 1830
Var hele tiden et trofast medlem av Kirken

14. sept. 1840
Nauvoo, Illinois

Hyrum Smith
9. feb. 1800

Tunbridge, 
Vermont

28 Gårdbruker Døpt i mai 1829
Var hele tiden et trofast medlem av Kirken

27. juni 1844
Carthage, Illinois

Samuel H. Smith
13. mars 1808

Tunbridge, 
Vermont

22 Gårdbruker Døpt i mai 1829
Var hele tiden et trofast medlem av Kirken

30. juli 1844
Nauvoo, Illinois

Mens de tre vitner ikke var i slekt med hverandre, var de åtte vitner i 
høyeste grad innbyrdes beslektet. De tilhørte familien Smith og fami-
lien Whitmer. Joseph og Emma Smith bodde hos familien Whitmer 
på gården deres. Familien Whitmer hjalp Joseph mens han holdt på 
med oversettelsesarbeidet. Christian, Jacob, Peter jr. og John Whitmer 

var alle sønner av Peter sen. og Mary Whitmer. Hiram Page giftet seg 
senere med Catherine Whitmer, Peter sen. og Mary Whitmers eldste 
datter. Joseph Smith sen., Hyrum Smith og Samuel Smith var profe-
ten Joseph Smiths far og brødre.
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En rute som kan ha blitt fulgt av Lehis familie

Middelhavet

N

Rødehavet

Tilpasset fra Daniel H. Ludlow, red.: Encyclopedia of Mormonism, 5 bind. (1992), 1:144.

Gennesaretsjøen

Jerusalem
Dødehavet

“Området ved bredden av 
Rødehavet” (1 Nephi 2:5)

Persiabukten
“I grensetraktene ved 
Rødehavet” (16:14)

Den arabiske ørken

Ismael døde på et 
sted “som ble kalt 
Nahom” (16:34).

“Fra den tid av 
reiste vi nesten 
østover” (17:1). Overflod (17:5)

Det indiske hav
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Sidetall i Mormons bok med tidsperioder

Cirka antall år Sider

1 Nephi

2 Nephi

Jakob

Enos

Jarom

Omni

Mosiah

Alma

3 Nephi

4 Nephi

Moroni

Denne oversikten viser hvor mange sider i Mormons bok som tilskrives hver forfatter og hvilken tidsperiode de gjelder.

13
52.5

43
64

63*
18,5

62*
2.5

59
2

229

3

40
62

161
39

52
38

35

4

79

21
13.5

18.5

286

58

Helaman

Mormon

© FARMS, brukt med tillatelse, tilpasset fra oversikt 23 i John W. Welch og J. Gregory Welch: Charting the Book of Mormon (1999).

Overvei følgende spørsmål: Hvorfor tok Mormon med det han tok med?

* Anslått antall år
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Judas stav og Josefs stav

Tidsangivelsene er omtrentlige.
Abraham (c. 2100 f.Kr.)

Israels hus

Isak
Jakob/Israel

Jesu Kristi besøk

En del av jødene 
vendte tilbake til 

Jerusalem

Jerusalem ødelagt
Jødene adspredt over 

hele verden Den nephittiske 
nasjon tilintetgjort

Den lamanittiske 
nasjon levde videre

Tatt til fange av Babylonia

Lehi reiste til 
Amerika

Fangene ble ført nordover av assyrerne,  
og ble de 10 tapte stammer.

“Og det skal skje at jødene skal ha nephittenes ord, og nephittene skal ha jødenes ord, og nephittene og 
jødene skal ha Israels tapte stammers ord, og Israels tapte stammer skal ha nephittenes og jødenes ord” 

(2 Nephi 29:13).

Rehabeam Jeroboam

Moses

Saul
David

Salomo

Dommernes regjeringstid

Simeon
Ruben Levi

Juda
Dan

Naftali Aser
Gad Issakar Josef

Sebulon Benjamin

Manasse Efra’im

Jesu Kristi fødsel

Josefs stavJudas stav

Nephitter Lamanitter

Det nordlige 
kongeriket Israel

Det sydlige 
kongeriket Juda

(c. 2000 f.Kr.)

(c. 1940 f.Kr.)

2000 år.

1500 år.

1000 år.

(c. 950 f.Kr.)

(c. 1075 f.Kr.)

(c. 1375 f.Kr.)

(ca. 421 e.Kr.)

(c. 721 f.Kr.)

(ca. 600 f.Kr.)

(ca. 587 f.Kr.)

(530 f.Kr.)

(ca. 70 e.Kr.)

(1800 f.Kr.)

(1520 f.Kr.)

(c. 925 f.Kr.)

500 år.

1830 e.Kr.
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Tilbakeblikk fra Omni til og med Mosiah

Mosiah 1

Zeniff Noah Limhi

Alma

Z A R A H E M L A S  L A N D
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N E P H I S  L A N D

Mosiah 9–22

Mormons 
vann

Helam

Mosiah 23–24

Abinadi Gideon

Mormons ordOmni Mosiah 1–8
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Benjamin

Det lamanittiske folk

Mosiah 2

200 f.Kr. 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 f.Kr.

cirk
a 7

9 å
r

Mosiah 25–29

Det nephittiske folk

Nephittenes hjem

Lamanittenes hjem

For å få en bedre forståelse av hendelsesrekkefølgen i bøkene Omni til og med Mosiah, kan du bruke følgende oversikt,  
som analyserer bøkene og viser de ulike beretningene som er nedtegnet i overlappende tidsperioder.
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Syklusen med rettferdighet og ugudelighet

Historien i Mormons bok viser en tilbakevendende 
syklus som danner grunnlag for både nasjoners og 
enkeltpersoners vekst og fall. Denne syklusen er 
spesielt tydelig i Helaman 3–12 og i 3 Nephi 5–9. 
Mormon ga et sammendrag av denne syklusen i 
Helaman 12:2–6. Legg merke til hvordan nephittene 

går fra urettferdighet til rettferdighet og tilbake til 
urettferdighet igjen i løpet av relativt kort tid. Den 
samme tragiske syklus fant sted blant det jaredit-
tiske folk. Følgende illustrasjon viser syklusen med 
rettferdighet og ugudelighet som gjentar seg gjen-
nom hele Helaman og 3 Nephi:

Syklusen

1 Velsignelser 
og fremgang
Helaman 3:25–26, 
32; 11:20–21; 
3 Nephi 6:1–9

2 Stolthet og 
ugudelighet
Helaman 3:33–34, 
36; 4:11–12; 
3 Nephi 6:13–18

3 Advarsler fra 
profeter
2 Nephi 25:9; 
Helaman 7:13–28; 
10:14–17; 3 Nephi 
6:20, 23

4 Ødeleggelse 
og lidelse
Helaman 4:1–2, 
11, 13; 11:1–6; 
3 Nephi 9:1–12

5 Ydmykhet og 
omvendelse
Helaman 4:14–15, 
20–26; 11:7–11, 15; 
3 Nephi 5:1–6
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Oversikt over Israels adspredelse

Gud gjenopprettet sin pakt med Abraham, hans 
sønn Isak og hans barnebarn Jakob. Herren foran-
dret Jakobs navn til Israel. Israel hadde 12 sønner 
hvis barn ble de 12 familiene eller de 12 stammene i 
Israel. Israels familie overlevde til slutt en hungers-
nød ved å flytte fra det lovede land til Egypt. Der 
formerte de seg og ble en stor nasjon. Etter mange 
år ledet Moses Israels barn ut av Egypt, og Josva 
ledet den inn i det lovede land. På dette tidspunkt 
ble Levis stamme utpekt som bærere av Det aron-
ske prestedømme. Josva 18:7 forklarer at Levis 
stamme mottok prestedømmet som en arv, isteden-
for landeiendom. Som oppfyllelse av løfter gitt til 
Josef, fikk hans sønner Efraim og Manasse begge 
et arveland til sine etterkommere. Til slutt ble Israel 
delt i to nasjoner – det nordlige kongeriket Israel og 
det sydlige kongeriket Juda.

Herren advarte Israels barn og sa at dersom de 
vendte seg bort fra ham og tilba avguder, ville de 
bli fjernet fra sitt arveland. Til slutt vendte de seg 
bort fra Gud og ble erobret og ført bort fra det 
lovede land. Assyria erobret det nordlige konge-
riket Israel i 721 f.Kr. De ble til slutt kjent som de 
10 tapte stammer. Senere ble det sydlige konge-
riket Juda (eller jødene) erobret og adspredt av 
Babylon omkring år 587 f.Kr. Cirka 70 år senere 
begynte mange av jødene å vende tilbake til Israels 
land, hvor de eksisterte som nasjon i mange gene-
rasjoner. I år 70 e.Kr. og igjen i år 135 e.Kr. ødela 
romerne Jerusalem og adspredte jødene blant alle 
nasjoner. Det er bemerkelsesverdig at mange av 
jødene bevarte sin identitet som et folk. De tapte 
stammer forble imidlertid adspredt over hele ver-
den. De fleste av dem vet ikke at de er etterkom-
mere av Israel.
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Isak

Jakob

Assyria 
(721 f.Kr.)
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Hvem er Israels hus?
“Israels hus” viser som regel til etterkommere av Jakob, 
hvis navn ble forandret til Israel i Det gamle testamente 
(se 1 Mosebok 32:27–28). I Mormons bok utvidet Frel-
seren denne definisjonen til å omfatte ikke bare Israels 
biologiske etterkommere (se 3 Nephi 20:25–27), men 
også alle ikke-jøder som omvender seg, blir døpt og 
kommer til Kristus (se 3 Nephi 21:6).

Israel vil bli innsamlet som oppfyllelse av en pakt
Israels innsamling i de siste dager er en oppfyllelse av 
den pakt Jehova inngikk med profeter i Det gamle tes-
tamente (se Jesaja 11:12; Jeremia 31:10; Esekiel 34:12; 
1 Nephi 19:15–16; Abraham 2:9–11). Jesus Kristus  
gjentok sitt løfte i 3 Nephi 20:12–13, 29, hvor han sa  
at pakten om Israels innsamling første gang ble inn-
gått med Abraham (se 2 Nephi 29:14; 3 Nephi 20:25; 
 Abraham 2:9–11).

Mormons boks rolle i Israels innsamling
Frelseren sa i 3 Nephi 21:1–7 at Mormons boks frem-
komst er et tegn til hele verden om at Herren har begynt 
å samle inn Israel og oppfylle de pakter han inngikk med 
Abraham, Isak og Jakob (se også 3 Nephi 29:1; Ether 
4:17).

Eldste Russell M. Nelson i De tolv apostlers quorum har 
sagt at “Mormons bok er sentral i dette arbeidet. Den 
forkynner læren om innsamlingen. Den sørger for at folk 
får lære om Jesus Kristus, tro på hans evangelium og 
slutte seg til hans kirke. Hvis det ikke var noen Mormons 
bok, ville ikke den lovede innsamling av Israel finne 
sted” (i Conference Report, okt. 2006, 84; eller Liahona, 
nov. 2006, 80).

Israels innsamling skjer både åndelig og fysisk
Israels åndelige innsamling finner sted når noen tar imot 
Jesu Kristi evangelium og blir døpt som medlem av 
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Eldste Bruce R. 
McConkie (1915–85) i De tolv apostlers quorum 

understreket viktigheten av den åndelige innsamling 
da han sa: “Den åndelige innsamling er viktigere enn 
den timelige … Mennesker kan bli frelst samme hvor 
de bor, men de kan ikke bli frelst, uansett hvor de 
befinner seg, med mindre de tar imot evangeliet og 
kommer til Kristus” (A New Witness for the Articles of 
Faith [1985], 567).

Jesus Kristus sa at det til slutt ville bli to sentre for 
innsamling – det nye og det gamle Jerusalem (se 
3 Nephi 20:21–22, 29). Da Kirken spredte seg til 
andre land, sa president Spencer W. Kimball (1895–
1985) at innsamlingsstedet i dag er der medlemmene 
bor: “Israels innsamling for meksikanere er i Mexico,  
i Skandinavia for dem som bor i de nordiske land. 
Innsamlingsstedet for tyskere er i Tyskland, for poly-
nesiere på øyene, for brasilianere i Brasil, for argenti-
nere i Argentina” (i Conference Report, april 1975, 4; 
eller Ensign, mai 1975, 4).

Vårt ansvar for å hjelpe til med Israels innsamling
“Fordi om man er arving til pakten med Abraham, blir 
man ikke dermed en ‘utvalgt person’, men det inne-
bærer at man har et ansvar for å bringe evangeliet ut 
til alle verdens mennesker” (Bible Dictionary, “Abra-
ham, Covenant of”, 602). Løftet om å samle Israel blir 
oppfylt i dag ved at etterkommere av Abraham, Isak 
og Jakob bringer Herrens navn, hans tjenestegjerning 
og hans prestedømme til alle jordens familier, for slik 
å tilby dem “evangeliets velsignelser som er frelsens 
velsignelser, ja, det evige livs velsignelser” (Abraham 
2:11).

“Det tilkommer enhver som er advart, å advare sin 
neste” (L&p 88:81).

Israels innsamling
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A
Aaron

arbeidet i mange år for å bringe 
lamanittene til Kristus, 163

vår avhengighet av Kristus, 196

Abraham
den pakt Gud inngikk med, 52, 257
detalj av Judas stav og Josefs stav, 401
Joseph Smiths åpenbaringer opplyser  

oss om, 28

Allegorien om oliventrærne, 118

Alma den eldre
ansvarlig for å håndtere overtredere i 

Kirken, 158
hans folk sammenlignet med Limhis folk, 

163

Alma den yngre
hans omvendelse, 162
utfordringer som høyprest og 

overdommer, 165

Amalickiah, 244

Amlicittene
gikk til krig mot regjeringen, 165
merket seg på kroppen, 168–69

Ammon
arbeidet i mange år for å bringe 

lamanittene til Kristus, 163, 194
ekspedisjon for å finne Zeniffs koloni, 142
en eksemplarisk Herrens tjener, 192
forklarte at bare en seer kunne bruke 

spesielle uttydere, 52
talte frimodig, 195
vår avhengighet av Kristus, 196–97

Andre får, 306

Ansiktsuttrykk
de som følger vår himmelske Fader, ligner 

mer på ham, 174

Ansvarlighet
ingen lov, ingen straff, 65
overfor Frelseren for våre handlinger, 66
vilje og makt over tanker og handlinger, 57

Anthon, professor Charles, 95

Antikrister
benytter halvsannheter, 210
forfalsker evangeliets sanne plan, 207

Anti-nephi-lehittene, 200–1

Asay, Carlos E.
alle mennesker er dyrebare for Gud, og 

skulle være det for oss, 214
de som forkynner frelsende sannheter, blir 

alltid avholdt av konvertitter, 148–49
gjentatte synder danner et ubrytelig bånd, 

92
Herrens ord hjelper oss å unngå 

nephittenes syklus med rettferdighet 
og ugudelighet, 217

hva det vil si å være jordens salt, 296–97
Nephi og Lehi (Helamans sønner) prøvde 

å leve som sine navnebrødre, 260

Ashton, Marvin J.
ekte kjærlighet er ikke noe vi gir, men 

noe vi tilegner oss, 369
noen Åndens gaver som ikke alltid er like 

iøynefallende, 392
Satan frister mennesker til å utnytte 

hverandre, 99
vi kan adlyde selv om vi ikke forstår 

hvorfor, 23
vi velger vår reaksjon på 

omstendighetene, 284

Assyrerne
Guds straffedommer over, 84
virket som Herrens redskap, 81

Ayala, Eduardo
trofaste medlemmer er en velsignelse for 

innbyggerne i sine hjemland, 46

B
Babylon

dens fall, 86
Jesaja forutså dens ødeleggelse, 42–43
symbol på verdslighet og Satans rike, 

42–43

Ballard, M. Russell
Almas prøve fører til omvendelse, 218–19
be, og fastsett en dato da du vil ha noen 

forberedt til å møte misjonærene, 163
be om veiledning til å utføre Herrens 

verk, 193
bær et rent vitnesbyrd, 171
bønn skulle bære preg av lengsel og vise 

takknemlighet, 13
dagens hemmelige forbund, 255
dåpspakter krever rettskaffenhet, 151
erstatt frykt med tro, 282
et familieorientert perspektiv hjelper 

foreldre, 55
faren ved å gi etter for Satans fristelser, 

284–85
forholdet mellom tro, håp og kjærlighet, 

381–82
følg med på Kirkens lederes undervisning, 

274
George McLaughlin ba og fastet for en 

gren, 193
gi akt på små og enkle ting, 228
gode gjerninger må også ha Kristi nåde, 

394
Gud elsker alle sine barn like høyt og 

uendelig, 93
Gud forventer at vi hører og kjenner  

hans røst, 141
heve vår røst mot ugudelige trender, 168
ingen åndelig styrke i å leve av 

bekvemmelighet, 249

innled samtaler om evangeliet med 
venner, 195

Jesus led frivillig så vi kunne bli rene, 147
Kristus som både Faderen og Sønnen, 147
la oss være på vakt mot falske profeter og 

falske lærere, 302
mange omvendt på grunn av Abinadis 

vitnesbyrd, 145
moteriktig påkledning kan være 

upassende for prestedømsbærere, 169
prestelist blant dem som går mot 

profetene, 92
unngå ugudelig praksis, 320
ved å følge profetenes råd oppnår vi 

trygghet, fred og fremgang, 289–90
verdien av å grunne og meditere, 266
vær bedre naboer for dem som ikke 

tilhører vår tro, 194
å planlegge å synde nå og omvende oss 

senere, er en felle, 259

Ballard, Melvin J.
viktigheten av omvendelse i jordelivet, 

224

Banner
for nasjonene, 75

Barmhjertighet
tilfredsstiller rettferdighetens krav, 48, 223, 

238–39

Barnedåp, 384–85

Bateman, Merrill J.
Jesus bar våre synder og opplevde våre 

dypeste følelser, 148

Beck, Julie B.
mødre som holder sine pakter, har stor 

styrke og innflytelse, 251

Beckham, Janette Hales
å lære å skjelne Åndens undervisning, 220

Bednar, David A.
Den hellige ånds gave er som Liahona, 

230
den som hører ordet, må også være villig 

til å motta ved Ånden, 107
det å komme til Kristus fordrer lydighet 

hele livet, 105
Herrens milde barmhjertighet, 12
hold fast ved Guds ord, 21
i likhet med Pahoran kan vi velge å ikke 

bli fornærmet, 252–53
Kristi nåde gir oss styrke utover våre 

begrensede evner, 271–72
Kristi ord gir veiledning og beskyttelse, 

228
Liahona virket i forhold til tro og flid, 32
nadverden fornyer dåpspaktene, 372
unngå alt som krenker Ånden, 23–24
vi skulle strebe etter Åndens dåp, 104
å rette oppmerksomheten mot seg selv 

når man underviser, er prestelist, 166
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Bedrøvelse
etter Guds sinn er en Åndens gave, 226

Bedrøvelse etter Guds sinn, 226

Bekjennelse av synd
nødvendig del av omvendelsesprosessen, 

159

Benson, Ezra Taft
arbeid for å overvinne vår sjels fiende, 384
Barn i Mormons bok fikk lære frelsende 

sannheter, 126
bedrøvelse etter Guds sinn er en Åndens 

gave, 340
bilde av, 257, 278
Columbus identifisert som mannen blant 

hedningene, 26–27
forberede og forebygge bedre enn å 

reparere og omvende seg, 251
forfedre ble inspirert av og oppfylte 

Jesajas profetier, 60
forkynne evangeliet og gjøre det effektivt, 

100
fortvilelse kommer av synd, 393
Frelserens besøk til nephittene med 

paralleller til vår tid, 280
Guds ord gir styrke til å motstå fristelse, 30
hva bedrøvelse etter Guds sinn innebærer, 

227
jordiske skatters midlertidige natur, 301
kom til Kristus, 105
lydighet skulle være vår streben, ikke et 

irritament, 14
mange utvikler seg åndelig, men kan ikke 

merke sin egen vekst, 289
Mormons bok avslører fiender av Kristus, 

123
Mormons bok bringer mennesker til 

Kristus, 6–7, 18, 97, 277, 351
Mormons bok er en sluttsten, 3, 6
Mormons bok lærer oss hvordan vi kan 

leve rettferdig i krigstid, 241, 249
Moroni skrev med oss i tankene, 3–4
motsetninger gir oss valg, 49
nasjonens grunnleggere og grunnlov 

nødvendig for gjenopprettelsen, 46
omvendelse innebærer mer enn en 

forandring i hjertet, 373
opplevelser med å bli født på ny, ikke så 

dramatiske som i Skriftene, 161
rens karet innvendig, 253
Satans største feil, 86–87
skriftstudium viktig for enkeltpersoner  

og familier, 213
stolthet, 257
Studium av Mormons bok har evige 

konsekvenser, 90
søk fedres velsignelser og råd, 34–35
unngå umoralsk, insinuerende eller 

pornografisk påvirkning, 232
unngå å bli bedratt ved å stille tre 

spørsmål, 123
uttrykket “Abrahams, Isaks og Jakobs 

Gud”, 18

verdsettelse av Bibelen, 346
vi trenger å plante frihetens fane blant 

vårt folk, 245
ydmykhet er å erkjenne avhengighet av 

en høyere makt, 155
å høre vår himmelske Faders røst 

forekommer sjelden, 290–91

Beseglingskraft, 267

Bibelen. Se også Joseph Smiths oversettelse
ble svært tidlig forvansket, 27–28
mangler klar og meget verdifull tekst, 

27–29

Bistand
beskriver Kristi omsorg for oss, 177

Bradford, William R.
glede og lykke kommer ved å leve 

rettferdig, 393
hensikten med jordelivet er å bli vår 

himmelske Fader lik, 238

Brandt, Edward J.
definisjon av adjø i Jakobs bok 7, 124

Brown, Hugh B.
vi er alle ansvarlige for dem vi svikter, 112

Bud
behov for bønn og tro for å adlyde, 14
du skal og noen du skal ikke, 184
frelse fordrer mer enn å holde dem, 146
hensikten med dem er å velsigne oss, 49
hold dem og ha fremgang, 13–14
når vi overtrer, følger de unge vårt 

eksempel, 115–16
overtredelse gjør oss ulykkelige, 274
ti gitt til alle generasjoner, 146
utakknemlige overfor Faderen og Sønnen 

når vi er uvillige til å holde, 283
å holde dem gir enhet, 152–53

Burton, H. David
ydmykhet er helt nødvendig for å bli mer 

lik Kristus, 381

Burton, Theodore M.
de som følger vår himmelske Fader, ligner 

mer på ham, 174
hjelp dem som omvender seg, 161

Bønn
George McLaughlin ba og fastet for at en 

gren skulle vokse, 193
Herrens, 301
hjertet stadig oppløftet i bønn til Gud, 221
krever innsats, 355
livline til Gud, 106
prosessen Enos gjennomgikk, økte hans 

tro, 126

C
Cahoon, Reynolds

sønn fikk navnet Mahonri Moriancumer, 
353

Cahoon, William F., 353

Caldwell, C. Max
nestekjærlighet må utvikles og oppleves, 

152

Cannon, George Q.
å bli tatt hjem til Gud betyr ikke til hans 

umiddelbare nærhet, 235

Child, Sheldon F.
hva det innebærer å behandle hverandre 

rettferdig, 333

Christensen, Joe J.
miljømessig og åndelig forurensning i de 

siste dager, 347–48
stolthet fører til urettferdig sammenligning 

og vårt fall, 270–71

Christofferson, D. Todd
bli ett med Faderen og Sønnen, 313
ofre til Herren et sønderknust hjerte og en 

angrende ånd, 289
rettferdiggjørelse, helliggjørelse og 

fullkommengjørelse, 258
å avlegge stolthet er første trinn til å følge 

Kristus, 258

Columbus, Christopher
inspirert av Herren, 26–27

Condie, Spencer J.
saligprisningene går fra den ene til den 

andre, 295–96
skriftstudium hjelper oss med livets 

avgjørelser, 106
å holde pakter kan styrke vår tilbøyelighet 

til å gjøre godt, 256

Cook, Gene R.
de nephittiske disipler ber uten å bruke 

mange ord, 313
grunn på Guds barmhjertighet for å 

utvikle tro og ydmykhet, 390
Kristi nåde kan rense oss og hjelpe oss å 

bli fullkomne, 271
oppdag dine åndelige gaver, 392
tro på Kristus vil befri oss fra våre bånd, 

19–20

Cook, Quentin L.
definisjon av hellig, 136

Coriantumr
Jaredittenes siste konge, 129
studerte alle krigskunster, 370

Cowdery, Oliver
en av de første misjonærer, 371
hans vitnesbyrd finnes i 100 millioner 

eksemplarer av Mormons bok, 94
Johannes den elskedes anmodning om å 

få bli i kjødet, 330
profeti ble oppfylt da Elijah gjenga 

prestedømsnøkler, 326
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sa Joseph Smith ville oppfylle Jesajas 
profeti, 94–95

vitne om Mormons boks plater, 9–10, 69, 
357, 398

Cumorah, 343, 371, 397

D
Dans

Herren godkjenner passende, 37–38

Davids hus
definisjon, 79

Den annen død, 237

Den avskyelige kirke, 26

Den endelige dom
Guds rettferdighet og barmhjertighet vil ha 

blitt så fullkomment demonstrert, 239
på grunnlag av bøker, 329
se Mormons boks profeter ved Guds 

domstol, 393

Den førjordiske verden
Guds barn hadde handlefrihet i, 186

Den første oppstandelse
Kristus var den første som oppsto, 149, 

236

Den hellige ånd
gaven anerkjennes ikke slik den burde, 

289
påvirker vår adferd og styrker vårt 

vitnesbyrd, 152
sammenlignet med Liahona, 32–33
sterkere enn englebesøk, 175
taler med en røst som føles mer enn den 

høres, 37
vi må gjøre oss fortjent til hans veiledning, 

92

Den hellige ånds gave
disiplene ba om, 311–12
dåpen med ild, 104
en kilde til håp som overgår våre evner, 

381
etterlevelse av evangeliet fordrer at vi 

utvikler, 23–24
forskjeller mellom Kristi lys og, 378–79
Frelseren gir næring til dem som mottar, 

374
ikke anerkjent slik den burde, 289
Kristus ble døpt for å vise at vi skulle 

motta, 103
Liahona sammenlignet med, 229–30
må mottas og aksepteres for å nytes, 92
noen medlemmer lever langt under sine 

privilegier, 37
nødvendig for å organisere 

prestedømmet, 372

Den kostelige perle
bok med hellig skrift som inneholder 

Moses’ bok, 28

hellig skrift som ledsager Bibelen og 
Mormons bok, 6

Den levende Kristus – Apostlenes vitnesbyrd
frelse kommer gjennom Jesus Kristus, 135
Frelserens sentrale rolle, 62

Den store og avskyelige kirke, 26

Den utilgivelige synd, 231

Det aronske prestedømme
nephittene brukte det ikke før Frelserens 

besøk, 372

Det celestiale rike
de som ønsker det, må kjempe hver dag, 

189
fordrer en kombinasjon av guddommelig 

hjelp og oppriktig omvendelse, 48
lys, herlighet og intelligens i, 149
mennesker må forberede seg for å 

komme inn i, 128

Det første presidentskap
1889, erklæring angående dødsstraff, 166
beskrev hvilken innflytelse inspirerende 

musikk kan ha, 359–60
de hellige bygger opp Kirken der de bor, 

316
Den levende Kristus – Apostlenes 

vitnesbyrd, 62, 135
dommere over denne evangelieutdeling, 

342
Familien – En erklæring til verden, 11, 18, 

32, 55, 139
fraråder tatovering og piercing, 168–69
hvorfor det er så avgjørende å følge, 290
invitasjon til å komme tilbake, 160, 315
Kristi lys gitt alle for å hjelpe dem i 

retning av frelse, 378–80
råd til medlemmer av Kirken i 

militærtjeneste, 241–42, 249, 250, 253

De ti bud
gitt til alle generasjoner, 146

Det melkisedekske prestedømme
alle bærere av ble forutordinert, 185–86
Alma bemerket store høypresters 

betydning, 186–87
etter hans Sønns orden, 185
nephittene forrettet i siden Lehis tid, 59
rettferdige blir høyprester for evig, 186–87
viktigheten av å leve rettferdig som bærer 

av, 177–78

Det naturlige menneske
definisjon, 135–36

Det nye Jerusalem
bygget i Amerika, 317
Ether beskrev, 369–70
fra Sion skal loven utgå, 72

Dew, Sheri L.
Forsoningen sørger for at vi slipper å 

bære byrder alene, 203

Herren forventer mer enn verden 
forventer, men han tilbyr også mer, 180

sammenheng mellom ønske og handling, 
296

Didier, Charles
trinn til å få et vitnesbyrd, 91–92

Dom
definisjon, 183
domstol, 107
endelig og betinget av vår renhet, 63–64

Dommernes regjeringstid
nephittenes tidsregning tok utgangspunkt i,  

164

Dunn, Loren C.
respektere andres tro og bygge på en 

felles plattform, 195–96

Død
den åndelige er den annen død, 116
åndelig og fysisk, 47

Dødningemanere
de dødes ånder, 82, 92

Dødsstraff
erklæring om Kirkens standpunkt til i 

1889, 166

Dømme
på grunnlag av bøker, 329

Dåp
porten enhver sjel må gå gjennom for å 

oppnå evig liv, 105
viktigheten av, 291–92

E
Edens hage, 49, 51

Eder
å avlegge ed ble tatt svært alvorlig på 

Nephis tid og i hans kultur, 16

Edgley, Richard C.
djevelens angrep er reelle, 98–99
sanselig begjær fremherskende i dagens 

verden, 99
storhet begynner med ydmykhet og 

lydighet, 216
ydmykhet og takknemlighet fører til 

lykke, 360

Efra’im
detalj av Judas stav og Josefs stav, 401
Ismael var etterkommer av, 19

Egypternes språk
nedtegnet på gullplatene, 11
nødvendig for å studere messingplatene, 

132

Ekteskap
står sentralt i Herrens planer for sine barn, 

32
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Engler
deres arbeid og tjenestegjerning, 188, 380
deres betjening må være i harmoni med 

Guds vilje, 160–61
Det aronske prestedømmes ordinanser er 

vesentlige for deres betjening, 309
kaller ugudelige til omvendelse, 160–61

Englers tunge
taler med når vi taler under Den hellige 

ånds innflytelse, 106

Enhet
overholdelse av budene gir, 152–53

Enok
by, 332, 335, 370
Joseph Smiths åpenbaringer opplyser  

oss om, 28
vi vil motta mer hellig skrift, 94

Erklæringen om familien. Se 
Familieerklæringen

Et stort og strålende verk
Evangeliets gjengivelse i de siste dager, 89
Kirkens medlemmer står sentralt i, 29

Ettertanke
fordelen med meditasjon og, 266
for å kunne lese Skriftene effektivt, 56
over Skriftene hver dag, 323
tenke dypere gjennom, 307

Eufrat
demmet opp for å erobre Babylon, 43, 86
farefull og ødeleggende, 81

Evangeliets første prinsipper
krav til alle Guds barn, 93
Mormons bok vitner om, 18

Evangeliets gjengivelse
Amerika, et frihetsland som ble utvalgt 

for, 46
Amerikas grunnleggere inspirert til å 

etablere religionsfrihet, 27
engel skulle komme til jorden som et ledd 

i, 28
innflytelse på historien, 30
Mormons bok bekrefter vitnesbyrdet om, 

6
religionsfrihet nødvendig for, 43
stort og strålende verk, 29
tidsplan for, 3–4
USA ble grunnlagt for, 27

Eyring, Henry B.
avhengighetsforhold til Gud kan raskt 

avta, 269
bønn med ærlig hensikt innbefatter 

villighet til å være lydig, 378
bønn og tro hjelper oss å holde budene, 

14
Frelserens sentrale rolle i vår forløsning, 

375
Frelseren vil hjelpe dem som prøver å 

komme til ham, 289

fremgang fører til stolthet og åndelig 
selvtilfredshet, 284

gjør timelige ting godt for dem du tjener, 
195

Gud blir glemt på grunn av forfengelighet, 
263

Gud har holdt sine løfter om å strekke seg 
ut til Lehis paktsbarn, 55–56

Guds ånd skaper aldri strid, 255
Herren kaller tjenere til å advare folket 

mot fare, 361
hjertet stadig oppløftet i bønn til Gud, 

221–22
Kirken har alltid være én generasjon unna 

utryddelse, 280–81
minnes Frelseren og be alltid, 310
minnes Herren, 373
når vi forkaster Guds råd, velger vi en 

annens innflytelse, 210
prinsippene i Herrens bønn et mønster å 

følge, 301
sikkerhet i profeters råd, 365
studer og grunn på Skriftene daglig, 323
tro er et valg, ikke en arv, 158
trofast studium av Skriftene bringer oss 

Den hellige ånd, 106
ulydighet blokkerer bånd til Gud og 

bryter ned vitnesbyrd, 46
vi må være snare til å adlyde for vårt 

åndelige velbefinnende, 180
vi oppnår åndelig trygghet ved å bli som 

et barn, 136
ydmykhet er en nødvendig forberedelse 

for det annet komme, 73
å holde budene gir enhet, 152–53

F
Fallet

del av vår himmelske Faders plan, 51
hvorfor det var nødvendig, 49
innsikt i, 47–48
Mormons bok vitner om, 18
påvirker alt som er skapt, 50

Falske profeter, 302

Falske tradisjoner
evig hat blant lamanittene mot nephittene, 

144–45

Familie
oppdra barn til Herren, 18–19

Familieerklæringen
ekteskap står sentralt i Herrens planer for 

sine barn, 32
familien står sentralt i planen for vår evige 

fremtid, 11, 18
foreldres ansvar for å undervise sine barn, 

55, 139–40

Farrar, F. W.
beskrivelse av Frelserens lidelser på 

korset, 135

Faste
George McLaughlin ba og fastet for at  

en gren skulle vokse, 193
gjør oss ydmyke, 179–80

Fasteoffer
hvor mye vi bør gi, 113–14

Faust, James E.
advarsel mot å bli nysgjerrig på Satans 

mysterier, 340
behov for nyere åpenbaring, 100
behov for å overvinne kultur- og 

raseforskjeller, 93
bønn er en livline til Gud, 106–7
faste gjør oss ydmyke, 180
forbered deg til å være verdig til å stå i 

Herrens nærhet, 344
forstå forsoningens kraft, 62–63
Frelserens oppfordring til å bygge opp 

Guds rike, 294
gi næring til troens åndelige frø, 219
hvordan Fallet påvirket Adam og Eva og 

deres etterkommere, 51–52
hvordan Lucifer falt, 50
håp gir fred i et vanskelig liv, 381
ingen jordisk autoritet kan utestenge oss 

fra direkte tilgang til vår Skaper, 302
Israels adspredelse bragte gudstro til 

mange land, 122
krenkelser som kan kreve disiplinering i 

Kirken, 160
Kristus-lignende adferd blir ledet av Den 

hellige ånd, som helliggjør oss, 258
kunnskap om Frelseren kommer ved tro 

og Åndens vitnesbyrd, 9
Mormons bok er vår doktrinære sluttsten, 6
Mormons boks omvendelseskraft, 8–9
må søke fullkommenhet nå, 299–300
planlagt omvendelse er et bedrag, 98
prosessen med å etablere Herrens kirke, 

167
standardverkene er det viktigste middelet 

til å gjengi sannheten, 28
strid får Herrens ånd til å trekke seg bort, 

255
studenter ved BYUs Jerusalem-senter, 174
studere og akseptere forsoningen, 139
stå for Frelseren for å redegjøre for vårt 

liv, 66
unngå åndelige dødsoner, 37
vi kan utvikle enhet på tross av mangfold, 

335
Yaeko Sekis familie er hennes største 

velsignelse, 58
å følge Frelserens eksempel i vanskelige 

tider hjelper oss å tåle bitre kalker, 291
å lyve er en alvorlig synd, 66
å velge mellom rett og galt er svært viktig, 

75

Featherstone, Vaughn J.
prestedømsbærere må være rene til 

enhver tid, 287
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ungdom kan bryte et alvorlig bud fordi  
en voksen har brutt et lite bud, 115

Fjellet der Herrens hus står
Amerika er, 71–72

Flergifte
Kirken aksepterer ingen som praktiserer, 

114

Folkets stemme
medlemmer er hellig forpliktet til å 

stemme, 168

Forbannelsen
forskjellen mellom merket og, 58–59, 169

Forbedret egyptisk
brukt på grunn av plassmangel, 350
variant av språket som ble brukt av  

Lehi og Nephi, 11

Foreldreansvar
hvordan håndtere villfarne barn, 22

Forfølgelse
de som holder ut, skal bli kronet med 

evig glede, 166–67

Forklarelse
definisjon, 330

Forsoningen
forstå kraften i, 62–63
har mirakuløs kraft som kan hjelpe oss å 

forandre oss, 48
innsikt i, 47, 95
Mormons bok vitner om, 18
skulle være hovedkilden til vår glede, 62
uendelig på flere måter, 48, 63, 135, 222, 

394

Forurensning
i de siste dager, 347–48
pornografi er for sinnet, 231–32

Forutordinasjon, 186

Forvandling
definisjon, 330

Frelse
frelst fra både fysisk og åndelig død, 47, 

276–77
tilgjengelig for alle mennesker, 64–65

Frelsesplanen
Ammon underviste Lamoni, 196
kjent før verden ble skapt, 233

Frihetens fane, 245

Fristelser
djevelens i Lehis drøm, 20

Født på ny, 161–62, 227

G
Getsemane hage, 222

Gideon
et redskap i Guds hånd, 166

Grader av herlighet, tre
L&p 76 omtaler, 31

Grant, Heber J.
bilde av, 58, 325
englebesøk hjelper ikke dem som ikke vil 

tjene Herren, 175
velsignelser ved å betale tiende, 325
viktighetene av Mormons boks vitner, 9
virkelig fremgang er å utvikle kunnskap 

om Gud, 58

Grassli, Michaelene P.
barns evne til åndelige opplevelser, 308
vi trener opp våre åndelige sanser ved å 

gjøre det som er godt, 380

Groberg, John H.
det krever tro på Kristus å omvende seg, 

bli døpt eller utføre enhver ordinans, 
282–83

ta verdig del i nadverden, 311
tillit til Herren når vi skal ta avgjørelser, 14

Gud
hans karakter, 385
hans store godhet, 63
hvorfor hans allvitenhet er nødvendig, 

264

Guds allvitenhet, 264

Guds mysterier
for dem som ikke har Åndens veiledning, 

183
innbefatter evangeliets frelsende 

prinsipper, 132

Guds ord
å ha tro er et sentralt poeng i Alma 32, 

216

Gullplatene
Limhi fant 24, 352
messingplatene ledet til noen av de 

nedskrevne delene av, 15
Moroni ledet Joseph Smith til, 28
på egypternes språk, 132
vite at de er sanne uten å kunne se dem, 

9

H
Habakkuk

profet som virket i kongeriket Juda, 12

Hafen, Bruce C.
guddommelig hjelp og oppriktig 

omvendelse forbereder oss for et 
celestialt liv, 48

holde lidenskaper i tømme for å oppleve 
en rikere, dypere kjærlighet, 230

tanker om å gi næring til ordet, 220
usynlige englers betjening, 380

Haight, David B.
Ånden skulle prege vår religionsutøvelse 

og våre nadverdsmøter, 376

Hales, Robert D.
Amerikas grunnleggere inspirert til å 

etablere religionsfrihet, 27
Den hellige ånd påvirker vår adferd, 152
forholdet mellom Kristi lys og Den hellige 

ånds gave, 379
forsoningen gir håp til rettferdige som 

ligger for døden, 204–5
grip fatt i Skriftene, 105–6
hvordan håndtere villfarne barn, 22
Jareds bror viser oss mønster for å dekke 

familiens behov, 354
Jesus Kristus var et eksempel for alle 

mennesker, 103
kan være et lys for andre, 297
lærdom etter tre store kirurgiske inngrep, 

42
nyte Kristi ord, 105
omvendte engasjerer seg i å bringe andre 

til Gud, 127
profeter i alle evangelieutdelinger har 

villig satt sitt liv på spill, 149–50
profeter må forkynne det Gud åpenbarer, 

selv om det er upopulært, 361
prosessen Enos gjennomgikk økte hans 

tro, 126–27
prosessen som fører til en forandring i 

hjertet, 140
takknemlighet viser vår avhengighet av 

vår himmelske Fader og Jesus, 312
tiendeloven forbereder oss til å etterleve 

innvielsesloven, 333–34
vi må vende oss til Herren når vi opplever 

prøvelser, 34
å påta oss Kristi navn er noe av det 

viktigste vi gjør i livet, 328–29
åndelig styrke kommer ved å sette vår lit 

til Herren, 82

Handlefrihet
alle har et valg, 19
Gud handler alltid med usvikelig respekt 

for, 49–50
Guds hensikter vil seire uten å oppheve 

menneskets, 95
hadde det i den førjordiske verden, 186
vi har vilje og evne til å styre tanker og 

handlinger, 56–57

Harris, Martin
besøkte en lærd mann, 94–95
hans vitnesbyrd finnes i 100 millioner 

eksemplarer av Mormons bok, 94
mistet de 116 manuskriptsidene, 130
var et vitne om Mormons boks plater, 9, 

69, 357–58

Hebraisk
forandret i tiden mellom Nephi og 

Moroni, 11
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Helliggjørelse
i hjertet, 258
middel til å overvinne synd og bringe  

alle til å adlyde Kristus, 187–88

Helvetes lenker
definert av Alma, 173

Hemmelige forbund
blant jaredittene, 361
innsikt i, 255–56

Herrens hvile
definisjon, 188, 377

Herrens milde barmhjertighet
svært personlige og tilpassede 

velsignelser, 12

Hester
på den vestlige halvkule, 38

Himni
arbeidet i mange år for å bringe 

lamanittene til Kristus, 163

Hinckley, Gordon B.
advarsel mot alle former for uærlighet, 66
advarsel mot tatovering og piercing, 

168–69
advarsel mot å stole mer på intellekt enn 

tro, 65
all skjønnhet på jorden vitner om 

Skaperen, 211–12
arbeid og be om misjonæranledninger, 

193
ba for USA og venner etter angrepene i 

2001, 268
be på dine knær, og reis deg så og gå til 

verks, 296
betydningen av navnet Mormon, 339
bilde av, 64, 91, 391
bønn om hjelp til å overvinne pornografi, 

64
Christopher Columbus ble inspirert av 

Herren, 27
dagens samfunn trenger rene vitnesbyrd, 

170–71
dra hjem fra konferansen og lev mer 

rettskaffent, 393–94
en mann mottok evangeliet selv etter å ha 

blitt dårlig behandlet av medlemmer, 
169–70

et seriøst studium av Skriftene opplyser 
og oppbygger, 323

fra Sion skal loven utgå, 72
før et rent og anstendig språk, 128
gjenopprettelsens bemerkelsesverdige 

begivenheter, 89
gjenopprettelsens innflytelse på historien, 

30
gjenopprettelsens mirakel og vårt ansvar 

for å bringe det videre, 320
gled deg i Kristus, forkynn om Kristus, 91
hvordan vi kan unngå i bli ledet bort fra 

sannheten, 280–81

i en verden preget av usikkerhet er Guds 
Sønn et anker, 366

ingen annen handling kan sammenlignes 
med Kristi forsoning, 239–40

Kirken aksepterer ikke flergifte, 114
Kirkens hellige organisasjon, navn og 

ansvar, 328
Kirken vil gå fremover til tross for 

motstand, 321
Kristus er vår frelses opphav, 63
kvinne som drakk kaffe, ønsket 

tempelanbefaling, 134
kvinne velger mellom tiende og 

skolepenger, 366–67
lykke kommer av rettferdighet, 58
løfter til Amerika betinget av lydighet, 354
løfte til dem som leser Mormons bok, 391
Mormons bok er et annet vitne om 

Kristus, 342
Mormons bok forandrer liv for alltid, 

100–1
motstå fristelsen til å lyve litt, 98
nasjoner er berettiget i å kjempe under 

visse omstendigheter, 243
nye konvertitter trenger vår omsorg, 374
når vi sprer evangeliet, skulle vi bygge på 

det gode i andre, 196
pornografiens onder, 232
skaff dere all den utdannelse dere kan få, 

65–66
skilsmisse er en av de største tragedier, 

299
sorg i himmelen på grunn av krig, 241
stunder da vi må forsvare det rette og det 

anstendige, 256
ti bud gitt til alle generasjoner, 146
uvitenhet er ingen unnskyldning for 

uakseptabel adferd, 99
velsignelser forbundet med å være 

tiltalende, 343
vi kan få vite om Mormons bok er sann 

ved å lese den, 8
viktigheten av familiebønn, 310–11
viktigheten av å holde seg trofast, 246
viktigheten av å undervise ved Ånden, 

107
vi må hjelpe konvertitter å holde seg 

aktive, 200
vi må holde oss kyske, 386–87
vær interessert i mye forskjellig selv om 

du arbeider innen et yrke, 61
vær mer medfølende, 140
å lese Mormons bok kan holde oss 

åndelig friske, 8
å lese Mormons bok styrker vårt 

vitnesbyrd, 1

Hjelpeforeningen
enhver konvertitt trenger næring, 374

Holland, Jeffrey R.
4 Nephi forklarer hvordan et rettferdig 

folk gikk under, 332
apostlenes og profetenes grunnvoll 

beskytter oss, 294

definisjon av abide, 369
definisjon av “fagre … på fjellene”, 319–20
definisjon av Frelserens invitasjon “kom, 

følg meg”, 288
definisjon av “klare og meget verdifulle”, 

27
definisjon av “vær rene, dere som bærer 

Herrens kar”, 320
de mindre plater ga en bedre oversikt 

over evangeliet enn de 116 sidene, 130
den beseglende kraft sammenføyer oss 

med forfedre og etterkommere, 326
den tosidige profeti om Immanuel, 80
eldre medlemmer av Kirken veileder de 

yngre, 158
englers arbeid og tjenestegjerning, 188–89
en verdig prestedømsbærer kan utføre 

mirakler i Kristi navn, 287
et personlig vitnesbyrd er et effektivt svar 

på latterliggjørelse, 211
fem grunner til å adlyde tiendeloven, 

324–25
foreldre skulle være eksempler på tro og 

rettferdighet, 115–16
forfengelighet er åndelig farlig, 176
forordninger er tilveiebragt for dem som 

dør uten kunnskap om evangeliet, 65
forsoningen skulle være hovedkilden til 

vår glede, 62
Gud er engasjert i vårt liv, 122
herredømmet vil være på Kristi skuldre, 82
hva nydøpte lover å gjøre og være, 151
hvordan vi kan minnes Herren når vi 

fornyer våre pakter under nadverden, 
309

hvorfor Jesus aldri viste seg før han viste 
seg for Jareds bror, 356

hvorfor Jesus fremdeles har merkene etter 
korsfestelsen, 291

hvorfor seksuell overtredelse er så 
alvorlig, 231

inspirert undervisning i hjemmet og i 
kirken gir oss næring, 374

Jakob brukte viktige elementer i sin 
undervisning, 59

Jakobs bok 5 gir en oversikt over Israels 
adspredelse og innsamling, samt 
forsoningen, 118

Jareds brors reaksjon da han ble refset, 
354

Jesaja 53 er en storslagen erklæring om 
Kristus, 147

Jesu Kristi bønn om enhet, 313
Jesus helbredet og velsignet folket, 307–8
Kirkens medlemmer er en del av et stort 

og strålende verk, 29
konsekvenser av seksuell synd og 

viktigheten av kyskhet, 230–31
Korihor påvirket zoramittenes falske 

læresetninger, 212–13
Kristi kjærlighet til oss er sann kjærlighet, 

382–83
Kristi lære er ikke komplisert, 103
Kristi særegne lære, 103
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Kristus er oppmerksom på oss, 177
misunnelse er det motsatte av Guds 

fullkomne kjærlighet, 175
Mormons bok er den nye pakt, 5–6
Mormons bok er den viktigste og mest 

bemerkelsesverdige religiøse tekst i 
verden, 3

Mormons bok forteller oss at engler 
finnes, 380

Mormons bok viser at Israels pakter blir 
oppfylt, 330

Mormons siste formaning om å tro på 
Kristus, 345

Mormons åndelige modenhet 
sammenlignet med nephittenes 
syndige tilstand, 339–40

Moseloven bragte folk til Kristus, 147
Moseloven og den høyere lovs hensikter å 

bringe folk til Kristus, 304
Nephi, Jakob og Jesaja er tre vitner om 

Kristus i Mormons bok, 69
oliventreet er et symbol på Guds 

kjærlighet, 118–19
omvendelsens dag kan passere, slik den 

gjorde for nephittene, 340–41
profeter forberedte nephittene på å oppgi 

Moseloven etter forsoningen, 304
resultatet av omvendelse er mer verd enn 

kostnaden, 162–63
umulig for Frelseren å glemme oss, 43
viktigheten av Frelserens titler, 82–83
viktig å studere Alma 32–34 

sammenhengende, 216
vi må ofte utøve tro på det ukjente, 366
å forandre det vi kan gir større tilgang til 

forsoningen, 276
å forkynne om Kristus er den største 

glede, 91

Homoseksualitet
homoseksuelle handlinger er en alvorlig 

synd, 230
seksuell stimulering kan føre til 

homoseksuelle handlinger, 115

Hosianna
definisjon, 291

Howard, F. Burton
Alma 26 styrket hans vitnesbyrd om 

Mormons bok, 203–4
Herren er mer opptatt av hva et menneske 

er enn hva det har vært, 262
James E. Fausts historie om Mormons 

boks omvendelseskraft, 8

Hunter, Howard W.
all rettferdig tjeneste er like akseptabel  

for Gud, 246–47
bilde av, 133, 246
definisjon av seer, 143
et ønske om å dele evangeliet med andre 

er en naturlig følge av personlig 
omvendelse, 163

Gud respekterer menneskenes 
handlefrihet, 49

vi kan alle bli litt mer tilgivende, 204
vi skulle konsentrere oss om rettferdighet, 

ikke anerkjennelse, om tjeneste, ikke 
status, 133

Hyde, Orson
holdt en apostolisk bønn fra toppen av 

Oljeberget, 318–19

Håp
forholdet mellom tro og kjærlighet, 

381–82
forholdet mellom tro og kunnskap, 

217–18
gir fred i et vanskelig liv, 381

I
Ikke-jøder

forkaster Herrens læresetninger, 331
omtales ofte i Mormons bok, 30
overbevise om at Jesus er Kristus, 5

Immanuel
hebraisk ord som betyr “Gud er med oss”, 

80

Innpodning
i allegorien symboliserer folkegrupper, 

119

Innsamling i de siste dager
iferd med å bli oppfylt, 84–85

Innvielse
gi oss hen til Gud, 259
lagerhus i forbindelse med, 324
overholdelse av innvielsesloven, 256, 

333–34

Integritet
behandle hverandre rettferdig, 333
grunnlaget for åndelig styrke, 15

Intellekt
ikke den eneste kilde til kunnskap, 64

Irettesettelse
akseptere Herrens, selv om det er 

smertefullt, 32

Ismael
etterkommer av Efra’im, 19

Israels adspredelse
kort bakgrunn for, 404
ugudelighet førte til, 67

Israels hus, 405

Israels innsamling
Jesaja forkynte om, 321
Jesaja skrev om, 316
oversikt, 405

Israels tolv stammer, 4, 305

J
Jakob, Isaks sønn

detalj av Judas stav og Josefs stav, 401
hans hus fikk paktsnavnet Israel, 72

Jakob, Nephis sønn
så Forløseren, 40–41

Jareditter
adskilt fra sine brødre, 68

Jareds bror
fikk lys til farkostene, 354–55, 359
het Mahonri Moriancumer, 353
Jesus viste seg for, 355–56
mottok urim og tummim av Herren, 143, 

163, 356–57
refset av Herren, 354

Jehova. Se Jesus Kristus

Jeremia
profet som levde samtidig med Lehi og 

Nephi, 12
sitert på messingplatene, 16

Jerusalem
definisjon av “født ved Jerusalem”, 177
Nephi advarte og sa at familien ville 

omkomme om de vendte tilbake til, 19
uttrykket “like til halsen” er symbolsk for, 

81
ødelagt, 129

Jesaja
den mest siterte av alle profeter, 71
grunner til at han er vanskelig å forstå, 41
grunner til at Nephi siterte, 40–41
kall til å profetere, 76
omstendigheter i hans liv, 41
profeterte om Jesu Kristi misjon, 39
profetienes tosidige natur, 78
retningslinjer for å forstå, 41–42
skrev 100 år før Nephis tid, 70
store er Jesajas ord, 322

Jesus Kristus
alle ting er forbilder på, 70
definisjon av ”Abrahams, Isaks og Jakobs 

Gud”, 18
definisjon av forbilder og symboler, 222
den eneste som kunne tilveiebringe en 

altomfattende forsoning, 63
den første som oppsto, 149
Den hellige ånd sørger for enhet, Kristi 

språk viser, 313
Den levende Kristus – Apostlenes 

vitnesbyrd, 135
er portens vokter, 66
forsoningen kan fjerne vår skyld, 201
fortsetter å merke stien og lede an, 21
frelst bare ved hans sonende blod, 261
hadde egenskaper som ingen andre av 

Guds barn kunne ha, 48
hans hånd er fremdeles utrakt, 83
hans lære er ikke komplisert, 103
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hans titler innbefatter Under, Rådgiver, 
Veldig Gud, Skaper, Fredsfyrste, 83

helligholdelse av sabbaten er et sikkert 
mål på vår holdning til, 153

hovedpersonen i Mormons bok, 5
Immanuel er et navn på, 80
kan saldere din personlige konto med 

rettferdighet og gi tilgivelse, 127
mirakler skjer hver dag i hans verk, 350
Moseloven oppfylt ved, 288–89
Skriftene oppfordrer foreldre til å lære 

sine barn å tro på, 139–40
som vår Fader, 140–41
synder båret av, 148
var et eksempel for alle mennesker, 103
var og er Gud Skaperen, 148
å påta oss hans navn er en svært 

betydningsfull opplevelse, 328–29

Jordens støv
mennesker må sette sin lit til Gud for alt, 

138

Josef, sønn av Jakob
detalj av hans stav, 401
gitt store løfter angående sine 

etterkommere, 52, 68
profeterte om Joseph Smith, 52

Joseph Smiths oversettelse av Bibelen
gjengir mange klare og meget verdifulle 

sannheter, 28
Josef, sønn av Jakob, ble gitt løfter 

angående sine etterkommere, 52, 68

Juda
detalj av hans stav, 401
rike, 11–12, 78

Judas stav og Josefs stav, 19, 101, 401

Jøder
adspredt, 73
omtales ofte i Mormons bok, 30
overbevise om at Jesus er Kristus, 5

K
Kapp, Ardeth G.

du kan skinne i mørket, 359

Kaptein Moroni, 241–45, 249, 396

Kerr, W. Rolfe
Kristi ord kan være en Liahona for hver av 

oss, 106, 229

Kiasme
hebraisk litterær form, 225–26

Kimball, Spencer W.
bilde av, 201, 213
de rettferdiges bønner hindrer verdens 

undergang, 181
det å oppgi våre synder fordrer ofte en 

endring i livsstil, 201
død, jordisk og åndelig, 276–77

et evig perspektiv hjelper oss å forstå 
jordisk lidelse, 189–90

fem vesentlige elementer i omvendelse, 
275–76

før vi får ytterligere hellig skrift, må vi tro 
på det som allerede er åpenbart, 327

Herren bruker været til å tukte sitt folk, 
269

hvis våre bønner ikke blir besvart, må vi 
granske vårt eget liv, 354

hvordan vi kan oppnå et samfunn uten 
splid og strid, 332

hvorfor en som har syndet, føler skyld og 
behov for omvendelse, 348–49

inderligheten i våre bønner vil påvirke 
våre familier, 383

Israels innsamling består i å slutte seg til 
den sanne kirke, 316

Jesu Kristi evangelium er vår beskyttelse 
mot Satans uvær, 262

Kirkens ledere kaller medlemmene til 
omvendelse og advarer dem mot farer, 
128

lytt til dem vi oppholder som profeter, 243
mirakler er en del av Kirken i dag, 334
mottok oppdrag i det førjordiske liv, 

185–86
newzealendere er etterkommere av 

Hagoth, 254
noen hellige ønsker velsignelser uten den 

nødvendige disiplin, 122
saktmodighet er ikke svakhet, 295–96
samvittigheten er som Liahona, 229
Skriftene kan hjelpe oss å komme 

nærmere Gud, 213
synd er vanedannende og kan bringe oss 

til det tragiske punkt hvor det ikke er 
noen vei tilbake, 341

tilgivelse kommer gjennom oppriktig 
omvendelse, 227

verdien av en følsom samvittighet, 239
vi må strebe etter fullkommenhet, 300

Kjeruber
skikkelser som forestiller himmelske 

skapninger, 183

Knurring
trinn som fører til ulydighet, 13
årsak til blant Kirkens medlemmer, 251

Kobberslange
Israels barn plaget, 264

Kofford, Cree-L
Abinadi var og er spesiell, 146

Kom tilbake
det er mulig å, 262
hjelp de villfarne, 160
hjem til vår himmelske Fader, 285
invitasjon fra Det første presidentskap, 

160, 315

Kong Benjamin
leder i Zarahemla, 141

Kong Lamoni
viste verdien av tjeneste, 195

Kong Limhi
hans folk sammenlignet med Almas folk, 

153–55
leder i Zarahemla, 141

Kong Noah
drept av sitt eget folk, 154
hovedgrunnen til å avskaffe kongenes 

regjering, 145
trelldom var uunngåelig for hans folk, 154

Korihor
brukte sofisteri til å bedra andre, 92
hans filosofi minner om filosofier i vår 

tid, 207
sa at uansett hva et menneske gjorde,  

så var det ingen forbrytelse, 208

Kornbånd
symboliserer konvertitter, 202

Krig
Mormons bok lærer oss hvordan vi kan 

leve rettferdig under, 241
noen ganger er nasjoner berettiget i og 

forpliktet til å kjempe, 243

Kristi annet komme
Babylon symboliserer den åndelige 

tilstanden forut for, 86
bare omvendte vil holde seg trofaste forut 

for, 280
de rettferdiges oppstandelse ved, 236
det nye Jerusalem skal grunnlegges før, 

369
Elijah gjenga prestedømsnøkler forut for, 

325–26
fysiske omveltninger varsler at det 

nærmer seg, 287–88
Gud vil blotte sin hellige arm ved, 319
Jesaja profeterte om, 72, 82–83
jødenes omvendelse etter, 101–2
Nephis Jesaja-sitater understreker 

hovedtemaet, 70, 73

Kristi korsfestelse, 88, 264, 287, 345

Kristi ætt
hvordan man blir en sønn eller datter  

av Jesus, 148

Kristus. Se Jesus Kristus

Kulturelt mangfold, 335

Kunnskap
forholdet mellom håp, tro og, 217–18

Kyros den store
ødela Babylon, 43, 86

Kyskhet
definert, 230
mer kjært og dyrebart enn noe annet, 

386–87
seksuell intimitet utenfor ekteskapet er 

synd og forbys av Gud, 114–15
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L
Laban

Nephi blir befalt å drepe, 15

Lamanitten Samuel, 276–77

Lamanitter
forbannet på grunn av sin ugudelighet, 59

Land
arveland, 305, 317
i nord, 254

Lant, Cheryl C.
tre måter å lese Skriftene effektivt på, 56

Larsen, Dean L.
forholdet mellom trofasthet mot Herren 

og fremgang, 256–57
hvordan oldtidens israelitter så forbi 

målet, 116
opprør mot Gud har røtter hos 

enkeltpersoner, 340
vi er de siste arbeidere i olivenhagen som 

forbereder Herrens komme, 122–23

Lee, Harold B.
Bergprekenen er Herrens oppskrift på 

fullkommenhet, 294
bilde av, 167, 343
definisjon av ”fattig i ånden”, 295
den åndelige betydning av Guds rustning, 

242–43
det vi gjorde i foruttilværelsen, er kilde til 

velsignelser i jordelivet, 186
Jareds bror ble vist hvordan han kunne 

be for å oppnå ønskede velsignelser, 
354–55

la ikke selvmedlidenhet eller fortvilelse 
lokke deg bort fra den kursen du vet 
er riktig, 291

mennesker ledet av Kristus, 173
nye befalinger blir alltid åpenbart til 

profeten, 15
prestedømsembeder som innehas i dette 

liv, vil ha virkning i den kommende 
verden, 187

synd er den tyngste byrde, 75
ugudelige mennesker på Mormons tid 

mistet Den hellige ånd og Kristi ånd, 
343

Lehi
bok, Lehis, 12, 396
etterkommer av Manasse, 19, 181
mulig rute fulgt av, 36, 399

Liahona
Kristi ord sammenlignet med, 106
sammenlignet med Den hellige ånd, 33
sammenlignet med samvittigheten, 229
virket i forhold til tro og flid, 32

Lidelser
Gud vil hellige, 57
hellige til vårt gode, 47
kan foredle og rense, 42

se hensikten med, 215
vi kan holde oss trofaste og takknemlige 

til Herren gjennom, 11

Livets tre
symboler og tolkning av, 20

Lucifer. Se Satan

Ludlow, Daniel H.
definisjon av hosianna, 291
jaredittenes og nephittenes lands 

beliggenhet, 361
Josefs etterkommere bodde fremdeles i 

Jerusalem, 181
Mormons bok bekrefter mirakler omtalt i 

Det gamle testamente, 36
øyene i havet betyr Amerika, 43

Lund, Gerald N.
Frelserens nedlatenhet, 24
Korihor har mange paralleller i dagens 

samfunn, 207
umulig å bevise at det ikke finnes en Gud, 

211

lys, Kristi
Bibelordboken definerer, 378

Lære og pakter
hellig skrift som ledsager Bibelen og 

Mormons bok, 6

M
Mackie, George M.

hyrden kjenner sine får, 305

Madsen, John M.
hva slags menn burde dere være?, 329–30

Maeser, Karl G.
rutemerking i snøen i Alpene 

sammenlignet med prestedømmet, 290

Maher-Sjalal Hasj-Bas
definisjon, 81

Manasse
detalj av Judas stav og Josefs stav, 401
Lehi var etterkommer av, 19

Matthews, Robert J.
Bibelen ble svært tidlig forvansket, 27–28
løgn er en alvorlig synd, 212
Nephi visste at opptegnelsene ville hjelpe 

fremtidige generasjoner, 90

Maxwell, Neal A.
Alle Guds hensikter vil lykkes uavhengig 

av menneskenes valg, 95
alt vi behøver å vite, er at Gud vet alt, 64
barn kan motta ord, 218
definisjon av “ta ditt kors opp”, 298
definisjon av “verdens mange kors”, 64
den rituelle fortapthetens filosofi er spis 

drikk og vær glad, 97
de som er kalt og beredt, må også vise 

seg trofaste, 186

djevelen prøver indirekte å gjøre det vi 
direkte nektet å la ham gjøre, 284

doktrinær uvitenhet er en viktig årsak til 
knurring, 251

eksempler på skjulte sannheter som ble 
gjort kjent av Joseph Smith, 52–53

evangeliets enkelhet er grunnen til at 
noen finner det så vanskelig å godta, 
329

fokuser på det som er viktigst, 140
foreldre kan bare gi det de selv allerede 

har, 250
forholdet mellom håp, tro og kunnskap, 

218
frafalne blir kritiske mot Kirken på grunn 

av sin egen stolthet, 246
godta Herrens irettesettelse selv om det er 

smertefullt, 32
Gud elsker dem han refser, 354
Guds kunnskap er ubegrenset, 23
hellig skrift som ennå ikke er åpenbart, 94
hendelsen med kobberslangen peker frem 

mot Kristus, 264
Herren vil “blotte sin hellige arm for alle 

nasjoners øyne”, 319
hold opp troens skjold, 22
hvis vi lar vår religion bli rutinepreget, vil 

vi bli mer opptatt av andre ting, 307
hvordan enkeltpersoner og samfunn blir 

“følelsesløse”, 387
innvielse er å gi seg selv til Gud, 259
Jesus er personlig i sin ledsagelse og 

undervisning, 306
Jesus hadde kunnskap om hva han måtte 

gjøre, 134–35
kan få visshet om guddommelige 

sannheter, 220
karaktertrekk som viser hvem som 

virkelig tror på Kristus, 336–37
Kirken er ikke et hvilehjem for dem som 

allerede er fullkommengjort, 252–53
Kirkens medlemmer må være hellige og 

helliggjort i sin adferd, 29
Kristus bar våre skrøpeligheter før vi bar 

dem, 177
legg av det naturlige menneske, 135–36
livets tre er et symbol på Guds kjærlighet 

og Kristi forsoning, 20–21
mange tenker ikke på Kristus i det hele 

tatt, 39
misforståelser kan forekomme selv 

mellom trofaste medlemmer av Kirken, 
253

mulige grunner til åndelig ustadighet, 269
når vi skryter av oss selv, blir det dobbelt 

så vanskelig å anerkjenne Guds hånd i 
alle ting, 341

omvend deg ofte og regelmessig, 139
personlig offer er villighet til å legge dyret 

i oss på alteret, 129
portens vokter er Israels Hellige, 66–67
prøv å tilegne deg Frelserens karakter, 

309–10
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rettferdighet og barmhjertighet vil virke 
fullkomment ved den endelige dom, 
239

sammenlignet med bedrøvelse etter Guds 
sinn og de fordømtes sorg, 340

Satan prøver å få oss til å tvile på tegn, 
281

store lærdommer kommer ofte etter 
vanskeligheter, 33

tapte bøker er blant de skatter som ennå 
skal komme frem, 101

tro, håp og kjærlighet henger sammen og 
bringer oss til Jesus Kristus, 382

tro innbefatter tillit til Guds timeplan, 95
uten motsetninger ville det ikke vært 

noen virkelig eksistens, 49
verdens lærde tar ikke Mormons bok på 

alvor, 94–95
vi har ennå ikke mottatt Israels tapte 

stammers opptegnelser, 307
vi må ikke være likegyldige overfor 

ugudelighet i samfunnet, 163–64
vårt største håp knyttet til Jesus og 

forsoningen, 388
ødeleggende konsekvenser av utroskap, 

115
ønsker påvirker personlig utvikling og 

evige velsignelser, 205
å bli vist sin svakhet er en del av det å 

komme til Kristus, 368
å motta svar på bønn er som å åpne en 

kodelås, 127
å se forbi målet er det samme som å 

overse de enkle læresetningene, 
116–17

å være kjødeligsinnet fører til at man blir 
følelsesløs, 212

McConkie, Bruce R.
Alma kan ha blitt forvandlet, 244
andre vil delta i vår dom, 342
definisjon av allmektig, 134
definisjon av antikrist, 207
definisjon av “den store og avskyelige 

kirke”, 26
definisjon av hedningefolk, 306
definisjon av seraf, 76
definisjon av “sikte dere som hvete”, 310
definisjon av “toppen av fjellene”, 71
den nåværende innsamling av jødene til 

sitt hjemland er politisk, og oppfyller 
ennå ikke profetiene i 3 Nephi 20, 318

enhver nasjon er et innsamlingssted for 
sitt eget folk, 68

et seriøst studium av Jesaja er viktig  
for å forandre og fullkommengjøre  
vårt liv, 42

fallet påvirker alt som er skapt, 50
Forsoningen er uendelig i omfang, 222
Frelserens misjon er å rense og foredle, 

324
frelse tilgjengelig for alle, 67
fremtiden er ikke bare velbehagelig,  

lys og fred, 74–75

Guds mysterier, 183
hensikter med og grunner til å søke 

åndelige gaver, 391
hvordan bli en fredsstifter, 296
hvorfor mirakler noen ganger opphører, 

350
Immanuel både frelser og fordømmer, 81
innsikt i skapelsen, fallet og forsoningen, 

47–48
intet løfte om sikkerhet unntatt for dem 

som elsker Herren, 44
Israels adspredelse og innsamling, 23
Jareds bror illustrerte behovet for å bruke 

vår handlefrihet, 355
Jesaja sa at Israels Hellige skulle rense 

vingården ved det annet komme, 84
Jesus bygget på den grunnvoll Moses la, 

298
Joseph Smith er Isais rotskudd, 84
jødenes omvendelse til evangeliet, 101–2
Kristi sanne lære, 269
Kristus som grenen under tusenårsriket, 

84
Lehi og Nephis bruk av ordene jøder og 

hedningefolk, 30
loven om skilsmisse ble ikke gitt 

fariseerne, 299
loven om vitner, 9
mirakelet det er å bli født på ny, 174
Mormons bok skiller ikke mellom prester 

og høyprester, 185
Mormons boks kraft, 228
Mormons boks rolle i Israels innsamling i 

de siste dager, 5
Satan vil bli bundet ved folkets 

rettferdighet, 44
skapelsen, fallet og forsoningen er 

evighetens tre pilarer, 196
treet til kunnskap om godt og ondt og 

livets tre, 49
tusenårsriket satt i sammenheng 

med Frelserens ord i Jesaja 52 og 
3 Nephi 20, 319

urettferdighet får Ånden til å trekke seg 
bort, 385

å nyte Den hellige ånds gave er en 
overjordisk gave i jordelivet, 311–12

åndelig innsamling forut for fysisk 
innsamling, 60

McConkie, Joseph Fielding
Korihor brukte stråmann-argument til å 

angripe Kirkens lære, 210
Mormon forsto universets fysiske lover, 

271
stolthet fører til splid, 336

McConkie, Oscar Walter
ungdom kan bryte et alvorlig bud fordi en 

voksen har brutt et lite bud, 115

McKay, David O.
bilde av, 73, 113
det vi søker fremfor noe annet, vil i stor 

grad bestemme vår fremtid, 113

ingen synd kan unnslippe straff, 73–74
noen av Lehis barn ledet til øyer i 

Stillehavet, 254

Mederne
ødela Babylon, 86

Messias
definisjon, 67

Mickelsen, Lynn A.
dåpen med ild renser fra synd, 104
likhet mellom rensing ved forsoningen  

og vask av skittent tøy, 174–75

Militærtjeneste, 247–48

Millet, Robert L.
Korihor brukte stråmann-argument til å 

angripe Kirkens lære, 210
Mormon forsto universets fysiske lover, 

271
stolthet fører til splid, 336

Mirakler, 313–14

Misjonærarbeid
be, og fastsett en dato da du vil ha noen 

forberedt, 163
dets realiteter, 203–4
ethvert medlem skulle utføre, 163
gir gledesbud og forkynner fred, 319
hjelpe konvertitter å holde seg aktive, 200
Mormons bok lærer oss å utføre, 97
symbolikk i Jesaja-versene i 2 Nephi, 75
tillatelse til å åpne Tyskland for, 199–200
vie oss helt og holdent til, 153

Mistet de 116 manuskriptsidene
kalt Lehis bok, 12

Misunnelse
det motsatte av Guds fullkomne 

kjærlighet, 175

Monson, Thomas S.
avgjørelser har evige konsekvenser, 19
bilde av, 274, 300, 374
Den tyske demokratiske republikk tillater 

misjonærer, 199–200
hva det vil si å foredle et kall, 111–12
ingen grunn til å frykte å mislykkes når vi 

tjener herren i tro, 179–80, 368
medlemskap i Kirken fører til en 

beslutning om å tjene andre, 374
patriarkalske velsignelser er som Liahona, 

229
velsignelser ved å unngå strid, 292
verdien av anonym tjeneste, 300
viktigheten av å hjelpe enker, 324

Moriancumer, Mahonri, 353

Mormons bok
avslører Kristi fiender, 123
ble skrevet for vår tid, 3
den doktrinære sluttsten, 6
den forseglede del av, 29, 357
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den mest bemerkelsesverdige og viktigste 
religiøse tekst, 3

er det store banner vi skal bruke, 100
forkastelse av er et tegn i tiden, 101
ga Marion G. Romney åndelig sikkerhet, 7
gir sterkere vitnesbyrd om Guds Sønn, 1
gir store velsignelser til enkeltpersoner og 

familier, 8–9
hjelper oss å skjelne mellom sannhet og 

feiltagelse, 6
hvordan se dens store verdi, 97
leder til personlig åpenbaring, 1
lærer oss hvordan vi kan leve rettferdig i 

krigstid, 241
manglende studium av har evige 

konsekvenser, 90
oversettelse av, 130
prøven på dens ekthet ligger i å lese den, 

8
rolle i Israels innsamling i de siste dager, 5
sluttstenen i vår religion, 3, 6, 390
studiet skulle påvirkes av kunnskapen om 

at Moroni så vår tid, 346–47
tilbyr en ny pakt, 6
underbygger mirakler omtalt i Det gamle 

testamente, 36
viser at Gud husker sin pakt med Israel, 4
vitners betydning, 9
vitnesbyrd om vokser fra et frø, 7

Mormons bok, Evangeliets lære – 
lærerhåndbok, 162

Moroni
den siste nephittiske profet, 371

Morrison, Alexander B.
å påta seg Kristi navn innebærer at man er 

villig til å gjøre hva han enn krever, 197

Mosebøkene
messingplatene inneholder, 16–17

Moseloven
oppfylt ved Jesus Kristus, 288, 297–98
skulle peke frem mot Jesu Kristi offer, 

222, 297–98

Moses
Joseph Smiths åpenbaringer opplyser oss 

om, 28

Mosiahs sønner
søkte viktige bestanddeler i et effektivt 

studium av evangeliet, 192

Motgang
nødvendig del av prosessen, 238
virkninger av, 253

Motstand
gir valg, 49
hjelper oss å bli sterkere, 49
takknemlighet hjelper oss å se motgang i 

lys av hensikt på jorden, 47
uten ville det ikke vært noen virkelig 

eksistens, 49

Mulekitter
adskilt fra sine brødre, 68
ledet ut av Jerusalem etter Lehis avreise, 

16–17

Mødre, 250–51

N
Nadverden

fornye dåpspakten gjennom, 372
hovedhensikten med å ta, er å minnes 

Ham, 309
løfte om å bli fylt med Ånden, 315

Naftali
bodde i samme område av Galilea som 

Messias, 82

Nahom
hvor Ismael døde og ble begravet, 399

Nahum
profet som vitnet i kongeriket Juda, 12

Naturkatastrofer, 365–66

Navn strøket ut
hensikten med disiplinering i Kirken, 159

Nebukadnesar
Juda ført i fangenskap av, 73

Nehor
brukte prestelist til å starte en religiøs 

bevegelse, 165
brukte sofisteri til å bedra andre, 92

Nelson, Russell M.
be, og gå så til verks, 355
den gyllne regel, 302
Den hellige ånd taler til vår forstand og 

våre følelser når vi grunner og ber, 2
ettertanke innbyr Den hellige ånd, 266
Forsoningen er uendelig i omfang, 63, 222
Frelseren elsker både hellige og syndere, 

277
Guds kjærlighet er kilden til fred, 334
hvorfor fallet var nødvendig, 51
informasjon om Mormons boks 

oversettelse, 4
kall trenger utropstegn, ikke 

spørsmålstegn, 14
Kirkens medlemmer kan bli arvinger til 

Abrahams velsignelser, 257
lær evangeliets sannheter ved Den hellige 

ånds kraft, 23
man kan tenke en bønn, 315
Mormons boks lesere skulle konsentrere 

seg om Jesus Kristus, 5
måtehold kan beskytte oss mot 

ettervirkningene av overdrivelse, 178
nyt Kristi ord, 105
omvendelse fører til at man blir født på 

ny, 174
råd til Kirkens medlemmer som griper til 

våpen for å forsvare sitt land, 247–48

selv ikke Frelseren kan frelse oss i våre 
synder, 277

skapelsen, fallet og forsoningen 
nødvendige for frelsesplanen, 196

Skriftene oppfordrer foreldre til å lære 
sine barn å tro på Jesus Kristus, 
139–40

splidens vei fører til virkelige farer, 246
stridens smittsomme kreft, 278–79
unngå merkelapper som fører til 

fordommer, 337
vi kan bare ha fremgang hvis vi adlyder 

budene, 13–14
viktigheten av innsamlingens lære, 68
vi må utvikle tro, holde budene og 

omvende oss som enkeltpersoner, 259
å komme til Kristus gir fred, 296

Nephi
hans salme, 56
så Forløseren, 40

Nephis plater
Amaleki ga de mindre til kong Benjamin, 

131
de mindre inneholdt religiøshistorikk, 

22–23, 39, 69, 109, 129–30, 350, 397
de større inneholdt en verdslig historie og 

kongenes opptegnelser, 22–23, 39, 109, 
129–30, 342–43, 397

hvorfor Nephi ble befalt å skrive de 
mindre, 130

opprinnelse, 16–17
overgang fra førsteperson til tredjeperson 

i, 132

Nephittenes kalendersystemer, 280

Nestekjærlighet
kjærlighet er, 369
Kristi rene kjærlighet, 333–34
må utvikles og oppleves, 153

Neum
profeterte om Jesu Kristi misjon, 39
profetier bevart, 16

Nibley, Hugh
amalekitter og zoramitter leder 

lamanittene i krig mot nephittene, 242
den mirakuløse virkning Nephis ed hadde 

på Zoram, 16
drøfting av Korihors filosofier, 208
elefanter blant jaredittene, 362–63
nephittenes egentlige problem var ikke 

lamanittene, men å følge Herren, 249

Noah
leder i Lehi-Nephis land, 141

Nyman, Monte S.
barn i tusenårsriket skal vokse opp uten 

synd, 44
Jesus Kristus omhandles i 391 av Jesajas 

425 vers, 40
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Nåde
de som tror, blir frelst fra den åndelige 

død, 47
gir styrke til å holde ut, 388
læresetninger om, 90–91
styrkende kraft fra Gud, 368–69
ved tro blir vi rettferdiggjort gjennom 

Frelserens, 48

O
Oaks, Dallin H.

advarsel mot å bare stole på seg selv for å 
bedømme åndelige sannheter, 278

advarsel mot å være opptatt av verdiløse 
ting, 176

bevisst synd og planlagt omvendelse er 
djevelsk, 98

bli en Kristi sønn eller datter, 148
definisjon av “født på ny”, 161–62
definisjon av symbol, 222
definisjon av “ærlig hensikt”, 377–78
den endelige dom er en vurdering av hva 

vi har blitt, 183
de som stoler på Herren, betaler tiende, 

325
de største skatter på jorden og i himmelen 

er våre barn og våre etterkommere, 
301

de tre vitners vitnesbyrd, 357–58
de tre vitners vitnesbyrd finnes i 100 

millioner eksemplarer av Mormons 
bok, 94

det vi har blitt, er et resultat av våre 
handlinger, 183

dommen tilhører Herren, 347
et hårdt hjerte begrenser vår åndelighet, 

29
farene ved å slippe ondskap inn i sinnet, 

231–32
farene ved å søke tegn, 217
forbered deg på det som skal skje forut 

for det annet komme, 282
forholdene i et Sion-samfunn, 334
forholdet mellom materialisme og 

åndelighet, 273–74
forsikring om oppstandelse gir styrke til å 

holde ut, 237
forskjellen mellom synd og overtredelse, 

50–51
fred vil komme til jorden etter det annet 

komme, 72
frelse kommer ikke bare ved å holde 

budene, 48, 146
hensikten med disiplinering i Kirken, 

159–60
innsamlingens betydning og hensikt, 283
Jesajas profetier oppfylt, 79
jorden skal være full av Herrens 

kunnskap, 85
Kirkens syn på frelse ved nåde, 90–91
kjærlighet er ikke en handling, men en 

tilstand eller et stadium, 382

kunnskapen om oppstandelsen gir styrke 
til å utholde jordiske utfordringer, 182

lav røst fikk deres hjerter til å brenne, 290
lidelse kan foredle og rense, 42
lærere i evangeliet må aldri komme 

mellom elevene og Frelseren, 165–66
medlemmene er ansvarlige for å handle 

ifølge sine lederes instruksjoner, 
112–13

mirakler skjer fremdeles, 314
mirakler skjer i vår tid og finnes i den 

sanne Kirke, 350
ordinanser sikrer forholdet til Gud og 

familiemedlemmer, 371–72
profetier og skriftsteder har flere 

betydninger, 79
sammenhengen mellom Skriftene og 

personlig åpenbaring, 349
Satans bedragerske metoder, 362
skriftstudium gjør oss beredt til å lære, 7
store motganger er visselig ikke uten en 

eller annen evig hensikt eller virkning, 
253

takknemlighet hjelper oss å se motgang i 
lys av hensikt på jorden, 47

tjeneste må være motivert av Jesu Kristi 
kjærlighet, 377–78

tre måter å påta seg Kristi navn på, 141
udødelighet gis ved forsoningen, 70
velsignelser ved å ta del i nadverden, 309
verdiløse ting er blant annet eiendom, 

stolthet, fremtredende stilling, makt, 
270

vi har vilje og evne til å styre våre tanker 
og handlinger, 57

viktigheten av å være trofast til enhver 
tid, 250

villighet til å påta oss Jesu Kristi navn, 
372–73

voldsomme jordskjelv er tegn på det 
annet komme, 287–88

å forkaste åpenbaring gjennom Den 
hellige ånd begrenser læring, 183

Oliventre
symbol på Guds kjærlighet, 118–19

Omner
arbeidet i mange år for å bringe 

lamanittene til Kristus, 163

Omskjæring
lov om avskaffet, 384

Omvendelse
fører oss til Kristi nåde, 271–72
gir større fred og glede, 56–57
kjenne betingelsene for, 275–76
planlagt omvendelse er et bedrag, 98
trenger tro til omvendelse for å oppnå 

frelse, 223
tro leder til, 282–83

Omvendelse til evangeliet
krever en forandring i hjertet, 173

Oppstandelsen
definisjon, 182, 330
enhver sjel født inn i verden vil motta, 47
forsoningen tilveiebringer, 239–40
gir oss styrke og perspektiv til å utholde 

jordiske utfordringer, 182
tidsplan for, 236

Ordinanser
viktigheten av, 371–72

Overtredelse
forskjellen mellom synd og, 50–51

P
Pace, Glenn L.

hensikten med bud, 21–22
Mormon hadde Kristus-lignende 

kjærlighet til sitt folk, 342

Packer, Boyd K.
anvend forsoningen til å bli kvitt 

skyldfølelse, 201
be, og dere skal få, 25
be i ditt sinn og i ditt hjerte, 315
beskriver åndelige følelser, 128, 37
definisjon av tro, 217–18
Den hellige ånds gave anerkjennes ikke 

slik den burde, 289
den moralske forurensning er sterkt 

økende, 347–48
den viktigste hensikten med Mormons 

bok er å bringe mennesker til Kristus, 
306

dåpen er starten på veien til evig liv, 105
dåpens betydning, 291–92
dårlig samvittighet motiverer oss til å søke 

åndelig helbredelse ved omvendelse, 
239

et vitnesbyrd om Mormons bok vokser fra 
et frø, 7

forholdet mellom skaperkraften og 
frelsesplanen, 231

forsoningens helbredende kraft, 138
Frelserens offer tillater barmhjertighet 

uten å krenke rettferdigheten, 238–39
glede oppnås ved å følge et guddommelig 

mønster for barneoppdragelse, 18–19
Guds plan ga Nephis lidelser mening, 11
hold paktene, og du vil være trygg, 249
hvor ingen lov er gitt, ingen straff, 65
ingenting i Sodoma og Gomorra overgikk 

vår tids ugudelighet, 93
Jesaja-kapitlene kan være vanskelige, 69
Jesajas profetiers rolle, 322
Joseph Smiths rolle i frembringelsen av 

Mormons bok, 347
Kristi lys hjelper oss å skjelne mellom 

godt og ondt, 378–79
kunnskap om Guds plan gir svar på 

vanskelige spørsmål, 184
livets valg står ikke mellom berømmelse 

og ubemerkethet, men mellom godt  
og ondt, 113
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lære som forstås, forandrer ens 
holdninger og adferd, 213, 269

motstand hjelper oss å bli sterkere, 49
motta et vitnesbyrd om Mormons bok, 390
råd om hvordan vi kan tilegne oss 

åndelige gaver, 392
studium av Mormons bok fører til 

personlig åpenbaring, 1
taler med englers tunge når vi blir 

påvirket av Den hellige ånd, 106
toleransens dyd har blitt forvrengt, 164
uærbødighet svekker åpenbaringens fine 

kanaler, 387–88
velsignelser kommer til dem som følger 

profetene, 290
viktigheten av tålmodighet mens vi 

utvikler tro, 219
viktigheten av å leve rettferdig som 

prestedømsbærer, 178
vær på vakt mot tilskyndelser fra djevelen, 

379
åndelig forvirring kan føre til store 

lidelser, 190–91
Ånden påkaller ikke vår oppmerksomhet 

ved å rope eller riste i oss, 290
åpenbaring kommer som ord vi føler mer 

enn hører, 37, 273

Page, Hiram
vitne om Mormons boks plater, 398

Pakter
nødvendige for vår evige fremgang, 151
viktigheten av, 249

Parkin, Bonnie D.
pakter er uttrykk for indre følelser, 151

Patriarkalsk velsignelse
sammenlignet med Liahona, 229

Pekah
som rykende fakkel, 79

Perry, L. Tom
advarer mot fokus på materielle eiendeler, 

22
beslutning om å holde pakter kan føre til 

at andre omvender seg, 201
definisjon av disippel, 283
én hensikt med jordelivet er å forene 

ånder med legemer, 184
et av de største mysterier er hvorfor ikke 

menneskene lærer av historien, 269
historien om møtet med hans første 

misjonærledsager etter mange år, 192
jordelivet er en tid hvor vi skal lære og bli 

prøvet for å vise oss verdige til evige 
muligheter, 184, 238

les Skriftene som om du skrev dem, 
346–47

Mormons bok skrevet for vår tid, 3
mot er nødvendig for å velge det rette 

fremfor det enkle og populære, 165
sabbatsdagen, aktiviteter og forslag for 

enkeltpersoner og familier, 153
steiner kastet på misjonærer, 194

Perserne
ødela Babylon, 43

Personlig åpenbaring
sammenhengen mellom Skriftene og, 349
studium av Mormons bok fører til, 1

Petersen, Mark E.
helligholdelse av sabbatsdagen 

gjenspeiler vår takknemlighet for 
forsoningen, 153

Piercing
president Hinckley formante ungdom til å 

holde sin kropp hellig, 169

Pinegar, Patricia P.
barn undervist av Herren, 321

Plater
gull, 3, 9, 94, 342–43, 352, 396
messing, 16–17, 396
Mormons (gullplater), 130, 371

Poelman, Ronald E.
Herren tillater at de rettferdige får lide 

følgene av andres onde gjerninger, 189
i jordelivet skal vi lære om motsetninger 

og velge mellom dem, 238

Pornografi
djevelens redskap, 232
ondt uhyre, 64

Porter, Bruce D.
definisjon av ”et sønderknust hjerte og en 

angrende ånd”, 373–74

Porter, L. Aldin
profeter advarer, men fratar oss ikke vår 

handlefrihet, 361

Pratt, Parley P.
Den hellige ånds virkning på et 

menneske, 392
visste og forsto at Mormons bok var sann, 

1

Prestedømmet. Se Det aronske prestedømme 
eller Det melkisedekske prestedømme

Prestelist
den synd det er, 92
Nehor, 165

Profeter
resultatet av å forkaste, 19

Prøvelser
ingen smerte er bortkastet, 156

Prøvestand
jordelivet er en tid for å lære og bli 

prøvet, 177

Påkledning og fremtreden
personlig pleie og manerer, 168

R
Rameumptom, 213, 221, 307

Refselse, 354

Religionsfrihet, 43

Resin
som rykende fakkel, 79

Rettferdiggjørelse
definisjon, 48
fullkommenhet ingen forutsetning for, 258

Rettferdighet
barmhjertigheten tilfredsstiller krav, 48, 

223

Richards, LeGrand
fjellet der Herrens hus står, 71
symbolikk i Jesaja-versene i 2 Nephi 15, 

75

Ricks, Stephen D.
likheter mellom kroningsseremoniene 

i Mormons bok og Det gamle 
testamente, 132–33

mulig betydning av navnet 
anti-nephi-lehi, 201

Rikdom
nephittene ble ledet til mange synder på 

grunn av, 109

Robbins, Lynn G.
velge om vi vil reagere med sinne eller 

ikke, 386

Robinson, Stephen E.
den store og avskyelige kirke er mer enn 

én organisasjon, 26

Romney, Marion G.
definisjon av sann omvendelse, 332
det vi ber om, skulle være i samsvar med 

Guds vilje, 266–67
etterlevelse av innvielsesloven opphøyer 

de fattige og gjør de rike ydmyke, 333
gi rundhåndet, 114
hold deg oppdatert på Herrens råd, 116
hvordan overvinne motvillighet mot å gi, 

153
Judas innsamling, 318
Mormons bok ga ham åndelig sikkerhet, 7
motta Den hellige ånds gave, 104
nytten av overveielse, 307
omvendelse krever en forandring i hjertet, 

173
personer som prøver å tjene Herren uten 

å fornærme djevelen, 103
Satan finnes, 99
ved å være trofaste mot pakter og bry oss 

om andre kan vi bevare en forlatelse 
for våre synder, 170

viktigheten av rene motiver for å gjøre 
gode gjerninger, 378

Rødehavet
kart, 399
Lehi og hans familie reiste forbi, 12
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S
Sabbatsdagen

helligholdelse, 152

Saligprisningene
Frelserens preken begynner med 

erklæringer, 294–95

Salme
Nephis, 56

Salt Lake tempel
bilde av, 60, 71
fjellet der Herrens hus står, 71–72

Samaritaner
fanger ble kjent som, 79

Samvittighet
fred i, 138–39
Kristi lys, 378–79
sammenlignet med Liahona, 229
samvittighetsnag, 239
veileder vår ånd, 285, 348, 385

Sang
Herren godkjenner passende, 37–38

Scott, Richard G.
alvorlig overtredelse krever hjelp fra 

prestedømsledere, 233
avstamning kan gi en rik arv, 145, 336
dere skal bli undervist fra det høye, 360
finn et stille sted til ettertanke, 266
Forløseren hjelper oss med tunge byrder, 

88–89
fred i samvittigheten kommer ved 

oppriktig omvendelse og rettskaffen 
livsførsel, 138

frelst bare ved Jesu Kristi sonende blod, 
261

fullstendig omvendelse gir tilgivelse 
gjennom forsoningen, 127

gjenkjenne kommunikasjon fra Den 
hellige ånd, 175–76

Gud gir oss erfaringer som stimulerer 
vekst og forståelse, 33

Herren gir lindring ved guddommelig 
kraft, 190

hvordan leve i verden uten å bli besmittet 
av ugudelighet, 57–58

hvorfor vi er blitt befalt å omvende oss, 
56–57

Jesu Kristi egenskaper og barmhjertighet, 
48

konsekvenser av synd, 226
lydighet gir lykke, brudd på Guds bud 

gjør det ikke, 274
med glede sette vår lit til Herren i møte 

med jordelivets utfordringer, 156
når vi handler ut fra en tilskyndelse, 

mottar vi bekreftelse, 366
rettskaffen karakter danner grunnlaget for 

åndelig styrke, 15
råd til dem som har blitt seksuelt 

misbrukt, 387

seksuell intimitet utenfor ekteskapet er 
synd og forbys av Gud, 114–15

siterer Spencer W. Kimball angående 
omvendelsens fem bestanddeler, 
275–76

stadig behov for omvendelsessyklus, 
285–86

studiedagbok kan gjøre skriftstudiet mer 
effektivt, 193

tro på Kristus overstrømmer livet med 
strålende lys, 380–81

verdien av et sønderknust hjerte og en 
angrende ånd, 298

Sebulon
bodde i samme område av Galilea som 

Messias, 82

Seer
definisjon, 52
ser ting som Gud har skjult for verden, 

52–53, 143

Sefanja
profet som virket i kongeriket Juda, 12

Seraf
definisjon, 76

Sherem
den første antikrist i Mormons bok, 123

Sidkia
historisk ramme rundt, 12

Sill, Sterling W.
et oppstandent legemes egenskaper, 182

Siloas vann
symbol på Jesus Kristus, 81

Simmons, Dennis E.
kan ha fred på tross av uro i verden, 251

Sinne
best å unngå, 298
fører til tap av Ånden, 386

Sion
Amerika er, 317, 353
Det nye Jerusalem, 317, 370
døtre av, 74
innsamling til, 283
rene av hjertet, 25
samfunn, 334
siste-dagers, 43, 60, 68

Sjelens ødeleggelse
definert av Joseph Fielding Smith, 46–47

Sjøen av ild og svovel
beskrivelse for dem som ikke omvender 

seg, 123

Skapelsen
innsikt i, 47–48, 51–52
Joseph Smiths åpenbaringer opplyser oss 

om, 28

Skriftene
Herren befaler sine hellige å granske, 322

jernstangen, 21
viktigheten av å studere, 92

Skyldfølelse, 201

Sluttsten
Mormons bok er, 3, 6, 390

Smelterens ild, 324

Smith, Emma
tidlig skriver for Joseph, 4

Smith, George Albert
bestefaren spurte: “Hva har du gjort med 

mitt navn?”, 260–61
bilde av, 260

Smith, Hyrum
forberedelse til misjonærtjeneste, 192–93
vitne om Mormons boks plater, 398

Smith, Hyrum M.
definisjon av mysterier, 132

Smith, Joseph
barnedåp er ikke i samsvar med Guds 

karakter, 384–85
behovet for Den hellige ånds gave, 372
Bibelens svakheter, 100
bilde av, 3, 5, 75, 94, 124, 143, 231, 236
celestial hvile er så fullkommen og herlig 

at man trenger forberedelse, 128

de fundamentale prinsipper i vår religion, 
70

de som blir ordinert til et kall i jordelivet, 
ble forutordinert, 185–86

de som søker tegn, er utro, 212
definisjon av “den utilgivelige synd”, 231
definisjon av vende i Malaki 4 og 

3 Nephi 25, 326
djevelen har ingen makt over oss med 

mindre vi lar ham ha det, 362
djevelen oppretter sitt rike for å kjempe 

mot Gud, 26, 269
dåp med vann er bare en halv dåp, 104
fikk kjennskap til Guds sanne natur, 3
forklaring på hvorfor Elijah gjenga 

prestedømsnøkler, 325–26
forutordinert til å presidere over denne 

evangelieutdeling, 52
følte seg glemt og isolert i Liberty fengsel, 

82
ga eksempel på å søke tegn, 124
gjenopprettelsen av Juda stamme og byen 

Jerusalem, 318
Gud er barmhjertig mot dem som tror, 

omvender seg og ydmyker seg, 155–56
innflytelse av en falsk ånd er åndelig 

farlig, 212
Jareds brors navn åpenbart, 353
Jehova forutså alt som skulle skje med 

hensyn til jorden, 233
Johannes den elskedes anmodning om å 

få bli i kjødet, 330
jo nærmere man kommer fullkommenhet, 

jo klarere vil man se, 56–57
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kiasme i Mormons bok, 225–26
klare og verdifulle ting gjengitt, 28
lykke er hensikten og formålet med vår 

eksistens, 58
man blir født på ny gjennom ordinanser, 

174
man kan ha utbytte av å legge merke 

til den første tilskyndelse av 
åpenbaringens ånd, 128

mirakler er troens frukt, 268
Mormon betyr mer godt, 339
Mormons bok er sluttstenen i vår religion, 

3, 6, 390
Moroni betjente, 346
mottok urim og tummim, 356–57
nephittene hadde den samme orden og 

det samme prestedømme som Kirken i 
den gamle verden, 371

når vi slutter oss til Kirken, forlater vi 
nøytral grunn, 202

oppbyggingen av Sion er en sak som har 
interessert folk til alle tider, 317

pine og skuffelse er som en sjø av ild, 123
profetier av Josef i Egypt om, 52–53
sammenligning mellom å skjelne sann 

lære og å smake noe godt, 220
sitat om rotskudd, gren og kvist oppfylt, 

84–85
små barns frelse, 149
Tittelsiden til Mormons bok er ordrett 

oversettelse, 3
trett Gud til han velsigner deg, 353–54
uansett hva Gud krever, er det rett, 15
unngå strid og krangel med folk som ikke 

ønsker sannheten, 211
utvalgt seer beskrevet i 2 Nephi 3, 52

Smith, Joseph F.
advarsel mot dem som forkynner falsk 

lære, 60
bilde av, 124, 205
de som holder budene, blir oppholdt og 

hjulpet til fremgang av Herren, 14
de som krever mirakler og tegn, er ikke i 

en god stilling overfor Gud, 124
definisjon av “Herrens hvile”, 377
Faderen og Sønnen: En doktrinær 

redegjørelse av Det første presidentskap, 
148

frykt for døden borttatt fra de 
siste-dagers-hellige, 189–90

Herren bruker naturkatastrofer til å mane 
til omvendelse, 365–66

hvilken rolle skriftlige opptegnelser vil 
spille ved dommen, 329

kontroll over begjær er viktig for lykke, 
205–6

medlemmer som trenger tegn for å holde 
seg trofaste, befinner seg på glatte 
stier, 212

misdannelser vil bli fjernet i 
oppstandelsen, 237

USA ble grunnlagt for evangeliets 
gjengivelse, 27

Smith, Joseph Fielding
Alma hadde myndighet til å døpe, 152
alt i universet adlyder den lov som er gitt 

det, unntatt mennesket, 271
Amerika er Sion, 353
barn vil bli oppdratt under tusenårsriket 

uten synd eller fristelser, 44
beseglingskraft, 268
bilde av, 183, 283
definisjon av det banner som omtales av 

Jesaja, 75
definisjon av “født ved Jerusalem”, 177
definisjon av “sjelens fortapelse”, 46–47
definisjon av “tatt hjem til Gud”, 235
den første oppstandelse omfatter 

forskjellige tidsperioder og hendelser, 
236

Den hellige ånd gis til Kirkens 
medlemmer slik at de kan ha 
profetiens ånd, 88

Den hellige ånd sterkere enn englebesøk, 
175

et menneske kan ikke komme inn i Guds 
rike i sine synder, 348

evangeliets enkle prinsipper er mysterier 
for dem som ikke blir veiledet av 
Herrens ånd, 183

fallet en del av vår himmelske Faders 
plan, 51

fra Sion skal loven utgå, 72
frelse for små barn som dør før 

ansvarsalderen, 385
Guds barn hadde handlefrihet i den 

førjordiske verden, 186
Herren ga Amerika til Josef, Jakobs sønn, 

til evig eie, 317
historisk oversikt over uttydere i Mosiah 8, 

143
hvordan ordet disippel brukes i Mormons 

bok, 283
hvorfor Herren forbød Adam å spise av 

frukten, 49
hvorfor Jesus befalte nephittene å la seg 

døpe på nytt, 312
Israels adspredelse i Jakobs bok 5, 122
kan se på Jesus Kristus som vår Far, 

140–41
mange hedningefolk er av Israels blod, 

306
Nephi innviet Jakob og Josef som lærere 

og veiledere for nephittene, 111
nephittene brukte ikke Det aronske 

prestedømme før Frelserens besøk, 
372

nephittene forrettet i kraft av Det 
melkisedekske prestedømme, 59

Sions døtre, 74
siste-dagers-hellige reiser til alle deler av 

verden som tjenere i olivenhagen, 124
to nasjoner omtalt i 2 Nephi 29, 101
urim og tummim brukt av Mosiah og 

oppbevart for Joseph Smith, 356–47
utsettelse er det evige livs tyv, 223–24

Zenos’ allegori om oliventreet er en av 
tidenes største lignelser, 118

Smith, Joseph sen.
Joseph Smith oppkalt etter sin far, 53
vitne om Mormons boks plater, 398

Smith, Samuel H.
vitne om Mormons boks plater, 398

Snow, Erastus
viktigheten av Ismaels avstamming, 19

Snow, Lorenzo
bilde av, 215
velsignelser som kommer ved prøvelser, 

214–15

Snow, Lowell M.
Jesus Kristus gir konstant veiledning, 21

Sodoma og Gomorra
verden er like ugudelig og fordervet som, 

93

Sorensen, David E.
hvordan vi kan miste kjærligheten i vårt 

hjem, 386

Sperry, Sidney B.
slektshistorier i Skriftene, 352–53

Splid, 246, 271–72

Staheli, Donald L.
lydighet mot evangeliets prinsipper fører 

til lykke, 14
trenger daglig, inderlig bønn og personlig, 

oppriktig engasjement i Skriftene, 214

Stolthet
den store og rommelige bygning, 20
fred og fremgang kan føre til, 284
mange sider ved, omtalt, 270–71
noen ganger kalt åndens store synd, 114
virkning på Kirken, 257

Stolthetssyklusen. Se Syklusen med 
rettferdighet og ugudelighet

Stone, David R.
hvordan vi kan fjerne oss fra verdens 

innflytelse, 176

Strid
er nedbrytende og drevet frem av Satan, 

188, 255, 278–79
ingen ordstrid blant folket, 332, 334, 

336–37
Mormons bok avskaffer, 207
splid og satte den nephittiske nasjon i 

fare, 241, 246, 388
unngå krangling og, 211, 239, 292

Stål
bevis for produksjon av, 33, 363

Svakhet, 367–68

Syklusen med rettferdighet og ugudelighet, 
217, 255, 269, 271, 284, 336, 359, 362, 365, 403
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Symbol
definisjon, 222

Synd
den tyngste byrde er, 75
djevelsk løgn at man er bedre stilt etter å 

ha syndet og omvendt seg, 98–99
forskjellen mellom overtredelse og, 50–51
å velge i den hensikt å omvende seg, 259

Syria
rike, 78

T
Tabe’el, sønn av

marionetthersker i Jerusalem, 79

Takknemlighet
bønn er en nødvendig del av, 312
bønn skulle være fylt av, 13
hjelper oss å se motgang i sitt jordiske 

perspektiv, 47
hvor mye vi ofrer til velsignelse for de 

fattige er et mål på, 113–14
og ydmykhet fører til lykke, 360

Talmage, James E.
Jesus Kristus er Jehova, Skaperen, 146–47
kunnskapens rolle i ansvarlighet, 65
navn Kirken skulle bære, 328

Tanner, N. Eldon
hva det vil si å behandle andre rettferdig, 

333
å forkaste profetene medfører lidelse, 288

Tatovering
president Hinckley formante ungdom til  

å holde sin kropp hellig, 168–69

Taylor, John
bilde av, 25, 361
Gud holder oss ansvarlige for dem vi 

kunne ha frelst, 112
må være rene av hjertet, frykte Gud  

og holde budene, 25
som vil dømme oss, 342

Tegn
en ond og utro slekt krever, 281
hvorfor ser noen ganger ugudelige, 281
nekte å tro på, 281

Tiende
forberedelse for den høyere innvielseslov, 

333–34
å betale viser tro på Gud, 324–25

Tiglat-pileser II (Pul)
assyrisk monark, 79

Til styrke for ungdom (hefte)
seksuell overtredelse og omvendelse, 

231, 233
velg med omhu den musikken du  

lytter til, 37–38
velstelt og sømmelig kledd, 168

Tingey, Earl C.
fysisk død definert av, 276

Tjenende engler, 380

Tjeneste
den åndelige verdi av å gjøre timelige ting 

for andre, 195
må være motivert av Jesu Kristi kjærlighet, 

378

Toleranse
har blitt forvrengt, 164

Tre vitner. Se Vitner, tre

Tro
farene ved å søke tegn for å oppnå, 217
forholdet mellom tro, håp og kjærlighet, 

381–82
innbefatter tillit til Guds timeplan, 95
og mirakler, 367
på Jesus Kristus, 380–81
tilkjennegis ved handlinger, 36

Tro mot pakten – En oppslagsbok i evangeliet
bekjennelse, 159
bønn, 300
frelse, 237
fysisk død, 235–36
Kristi lys, 378
lykke, 237–38
nåde, 388
sabbat, 153
ydmykhet, 258, 368

Trosartiklene
Israels bokstavelige innsamling, 316
skulle motstå fristelsen til å lyve litt, 98
straffet for våre egne synder, 50
vis din leder troskap og yt lojal tjeneste, 

241
vi tror at vi må være ærlige, 66

Tusenårsriket
barn vil vokse opp under, 44
den første oppstandelse fortsetter, 149
Mormons bok vil innlede, 228
oppfyllelse av Jesajas profeti, 82
Satan vil bli bundet og ikke ha noen makt 

under, 86, 362
tenk på tilstandene under, 102
to hovedsteder i Guds rike, 72

Tvetterens lut
og smelterens ild, 324

U
Uchtdorf, Dieter F.

bli en Kristi disippel, 221
Kirkens medlemmer skulle bli i sitt 

hjemland, 316

Ulydighet
blokkerer bånd til Gud og bryter ned 

vitnesbyrd, 46

Unge krigere, 249–51

Urim og tummim
brukt av Jareds bror og Mosiah, oppbevart 

for Joseph Smith, 143, 163, 356
en seer kunne bruke spesielle uttydere, 52
Johannes den elskedes anmodning om å 

få bli i kjødet, 330

USA
definisjon av “øyene i havet”, 43
grunnlagt for evangeliets gjengivelse, 27
grunnleggere inspirert til å etablere 

religionsfrihet i, 43

USAs grunnlov, 43

Utdannelse
skaff deg så mye du kan, 65–66

Utholdenhet
gir resultater, 203

Utsettelse
det evige livs tyv, 223

Uttydere. Se også Urim og tummim
en seer klargjør evige sannheter, 143

V
Velstand, 13–14, 58, 256–57, 269–71, 284, 
362, 403

Viñas, Francisco J.
kjennetegn på en som er saktmodig og 

ydmyk av hjertet, 385

Vitner, tre
Ether 5 omtaler konkret, 357
finnes i 100 millioner eksemplarer av 

Mormons bok, 94
personopplysninger om hver av, 398
viktigheten av, 9

Vitner, åtte
Ether 5 omtaler konkret, 357
i tillegg til de tre vitner, 94
personopplysninger om hver av, 398
viktigheten av, 9

Vitnesbyrd
når det er rent, leder det folk til det gode, 

170–71
trinn til å få, 87

W
Wells, Robert E.

må ha tro til omvendelse for å oppnå 
frelse, 223

Whetten, Robert J.
den tjeneste vi yter kan måle hvor dypt 

vår personlige omvendelse stikker, 133
Kristus-lignende kjærlighet er Åndens 

gave, 382
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Emneoversikt

Whitmer, Christian
vitne om Mormons boks plater, 398

Whitmer, David
vitne om Mormons boks plater, 9, 69, 94, 

357–58, 398

Whitmer, Jacob
vitne om Mormons boks plater, 398

Whitmer, John
vitne om Mormons boks plater, 398

Whitmer, Peter jr.
vitne om Mormons boks plater, 398

Whitney, Orson F.
Amerika er de evige høyder, 305
ingen smerte eller prøvelse er bortkastet, 

156

Widtsoe, John A.
en seer tolker og klargjør sannhet, 143

Wirthlin, Joseph B.
bønner skulle være kommunikasjon, ikke 

oppramsing, 301
definisjon av “rene av hjertet”, 296
Den hellige ånds veiledning må fortjenes, 

92
denne verdens ting kan fortrenge det 

åndelige, 37
faste og bønn er effektivt, 180
fordel med medlemskap i Kirken er 

fellesskap med de hellige, 375
gjør dine bønner mer effektive, 179
Herren er det levende vanns kilde, 86
hold godt fast i jernstangen, 21
hvordan vi kan kjenne Herren, 159
hvor mye vi ofrer til velsignelse for de 

fattige er et mål på takknemlighet, 
113–14

håp fordi guddommelig hjelp alltid er 
tilgjengelig for oss, 381

strid er et redskap Satan bruker, 255
tro er tillit til det usette og handling i 

samsvar med Guds vilje, 216
utvikling av tro, håp og kjærlighet er en 

trinnvis prosess, 392–93
vi kan aldri betale det vi skylder 

Frelseren, 133–34
ydmykhet er å erkjenne behovet for 

Herrens hjelp, 360
å følge Herren oppriktig, 103
å holde ut til enden krever hele hjertet, 

104

Wood, Ray H.
uten omvendelse trekker Herren tilbake 

sin innflytelse, 341

Woodruff, Wilford
bilde av, 114, 160
bærere av Det melkisedekske 

prestedømme forutordinert, 185
talte til jødene om hvordan profetiene 

ville bli oppfylt med Herrens hjelp, 89
å ha Den hellige ånd er viktigere enn 

englebesøk, 160

Workman, H. Ross
knurring foregår i tre trinn, 13

Y
Ydmykhet

definisjon, 368
storhet begynner med lydighet og, 216
styrker vår tillit til Herren, 155
viktigheten av, 217, 360
å erkjenne at våre evner og talenter er 

gaver fra Gud, 258

Young, Brigham
bilde av, 52, 345
fallet en del av vår himmelske Faders 

plan, 51
hellige ønsker frembringer tilsvarende 

ytre handlinger, 205–6
helliggjørelse er et middel til å overvinne 

synd og bringe alle til lydighet mot 
Kristus, 187–88

Joseph Smith forutordinert til å presidere 
over den siste evangelieutdeling, 52

kan ikke si at Bibelen er sann, og 
Mormons bok ikke er sann, 345

kjempe mot urettferdighet hver dag, 189, 
205

les Skriftene som om du skrev dem, 346
lever langt under våre privilegier med 

hensyn til Den hellige ånd, 392
omfanget av Frelserens anstrengelser for å 

frelse menneskene, 64–65
syndsforlatelse resulterer i strålende 

ansikter, 73
åndeverdenen og Guds bolig har 

forskjellig beliggenhet, 236

Z
Zarahemla

innbyggerne i, 129

Zeezrom
bedragersk lovkyndig i Ammonihah, 190

Zeniff
hans opptegnelse, 144
leder i Zarahemla, 141

Zenock
profeterte om Jesu Kristi misjon, 39
profetier bevart, 17

Zenos
hebraisk profet, 118
profeterte om Jesu Kristi misjon, 39
profetier bevart, 17

Zoram
den mirakuløse virkning Nephis ed hadde 

på, 16

Zoramitter
Alma og hans brødre forkynte for, 216
deres frafalne trosoppfatninger, 214
inngikk allianse med lamanittene, 242
trosoppfatninger lignet på Korihors, 212

Zwick, W. Craig
symbolikken og velsignelsene forbundet 

med å være “i Guds hender”, 343

Æ
Ærlighet

å lyve er en alvorlig synd, 212

Å
Å forvrenge Skriftene

definisjon, 188

Åndelig fangenskap, 235–36

Åndens gaver, 391–92

Åndeverdenen
beliggenhet, 236
handlefrihet i det førjordiske liv, 186

Åpenbaring
behovet for i vår tid, 99–100
gis alle medlemmer av Kirken, 88
og Skriftene, 349
åpenbaringens ånd, 128

Åtte vitner. Se Vitner, åtte
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