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Mormons bok
EN BERETNING SKREVET

VED MORMONS HÅND
PÅ PLATER

TATT FRA NEPHIS PLATER

Dette er derfor en forkortelse av Nephis folks opptegnelser og
også av lamanittenes — skrevet til lamanittene, som er en levning
av Israels hus, og også til jøde og hedning — skrevet på befaling
og også ved profetiens og åpenbaringens ånd — skrevet og for-
seglet og skjult ved Herren for at den ikke skulle ødelegges — for
å komme frem ved Guds gave og kraft og bli oversatt — forseglet
ved Moronis hånd og trygt skjult ved Herren, for, når tiden var
inne, å komme frem gjennom hedningefolkene — oversatt ved
Guds gave.

Likeså en forkortelse tatt fra Ethers bok, som er en opptegnelse
om Jareds folk som ble adspredt på den tid da Herren forvirret
folkets språk da de bygget et tårn for å nå opp til himmelen — for
å vise levningen av Israels hus de store ting Herren har gjort for
deres fedre, og for at de kan kjenne Herrens pakter og vite at de
ikke for alltid er forkastet — og også for å overbevise jøde og
hedning om at Jesus er Kristus, den Evige Gud, som åpenbarer
seg for alle nasjoner — og hvis det skulle finnes feil, er de av
mennesker. Fordøm derfor ikke det som er av Gud, så dere kan
finnes plettfrie for Kristi domstol.

Første gang oversatt fra platene til engelsk
av Joseph Smith jr.

Første engelske utgave utgitt i
Palmyra, New York, USA, i 1830
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INNLEDNING

Mormons bok er en bok med hellig skrift som kan sammenlig-
nes med Bibelen. Den er en opptegnelse om hvordan Gud

behandlet de folk som bodde på det amerikanske kontinent i
fordums tid, og inneholder fylden av det evige evangelium.

Boken ble skrevet ved profetiens og åpenbaringens ånd av man-
ge profeter i fordums tid. Deres ord, skrevet på gullplater, ble sitert
og forkortet av en profet og historieskriver ved navn Mormon.
Opptegnelsen er en beretning om to store sivilisasjoner. Den ene
kom fra Jerusalem i år 600 f.Kr. og delte seg senere i to nasjoner,
kjent som nephitter og lamanitter. Den andre kom mye tidligere,
da Herren forvirret språkene ved Babels tårn. Denne gruppen er
kjent under navnet jaredittene. Etter mange tusen år ble de alle
drept, bortsett fra lamanittene, og det er de som hovedsakelig er
de amerikanske indianeres forfedre.

Den største begivenhet Mormons bok forteller om, er at Herren,
Jesus Kristus, personlig virket blant nephittene kort tid etter sin
oppstandelse. Boken forklarer evangeliets lære, frelsesplanen beskri-
ves, og menneskene får vite hva de må gjøre for å oppnå fred i
dette liv og evig frelse i det neste.

Etter at Mormon var ferdig med sitt skrivearbeide, overleverte
han beretningen til sin sønn Moroni, som skrev noen få ord selv og
skjulte platene i høyden Cumorah. Den 21. september 1823 viste
den samme Moroni seg— men nå som et forherliget og oppstan-
dent vesen— for profeten Joseph Smith, og han fortalte ham om
den gamle opptegnelsen og at den ville bli oversatt til engelsk.

Da tiden var inne, ble platene overlevert til Joseph Smith, som
oversatte dem ved Guds gave og kraft. Opptegnelsen er nå utgitt
på mange språk som et nytt og ytterligere vitne om at Jesus Kristus
er Sønn av den levende Gud, og at alle som vil komme til ham og
adlyde lovene og ordinansene i hans evangelium, kan bli frelst.

Om denne opptegnelsen sa profeten Joseph Smith: “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.”

I tillegg til Joseph Smith lot Herren også elleve andre personlig
se gullplatene for å være spesielle vitner om Mormons boks sann-
het og guddommelighet. Deres nedskrevne vitnesbyrd er tatt inn
her i boken som “De tre vitners vitnesbyrd” og “De åtte vitners
vitnesbyrd”.

Vi innbyr alle mennesker overalt i verden til å lese Mormons
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bok, til å fordype seg i det budskap den inneholder, og til deretter
å spørre Gud, Den Evige Fader, i Kristi navn om verket er sant. De
som følger denne fremgangsmåten og ber i tro, vil, ved Den Helli-
ge Ånds kraft få et vitnesbyrd om at den er sann og guddommelig.
(Se Moroni 10:3–5.)

De som mottar dette guddommelige vitnesbyrd fra Den Hellige
Ånd, vil ved den samme kraft også få vite at Jesus Kristus er verdens
Frelser, at Joseph Smith er hans åpenbarer og profet i disse siste
dager, og at Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er Herrens
rike som enda en gang er opprettet på jorden for å forberede
Messias’ annet komme.
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DE TRE VITNERS VITNESBYRD
Det bekjentgjøres for alle nasjoner, slekter, tungemål og folk
som dette verk skal komme til, at vi, ved Gud Faderens og ved vår
Herre Jesu Kristi nåde, har sett platene som inneholder denne
opptegnelsen, som er en opptegnelse om Nephis folk og også om
lamanittene, deres brødre, og også om Jareds folk som kom fra
tårnet som er omtalt. Og vi vet også at de er blitt oversatt ved
Guds gave og kraft, for hans røst har fortalt oss det. Derfor vet vi
med sikkerhet at verket er sant. Vi bevitner også at vi har sett
graveringene på platene, og de er blitt vist oss ved Guds og ikke
ved menneskers kraft. Og 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. Og i våre øyne er det forunderlig. Likevel befalte Herrens
røst oss at vi skulle bære vitnesbyrd om det, og for å være lydige
mot Guds befalinger bærer vi derfor vitnesbyrd om det. Og vi vet
at hvis vi er trofaste i Kristus, skal vi rense våre klær for alle
menneskers blod, bli funnet plettfrie for Kristi domstol og skal bo
med ham i himlene i all evighet. Og la æren tilfalle Faderen og
Sønnen og Den Hellige Ånd, som er én Gud. Amen.

Oliver Cowdery
David Whitmer
Martin Harris
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DE ÅTTE VITNERS VITNESBYRD
Det bekjentgjøres for alle nasjoner, slekter, tungemål og folk
som dette verk skal komme til, at Joseph Smith, jr., som har over-
satt dette verk, har vist oss de omtalte plater som later til å være
laget av gull. Og de platesidene som nevnte Smith har oversatt,
berørte vi med våre hender, og vi så også graveringene på dem,
som alle later til å være gammelt og sirlig utført arbeide. Og vi
bærer vårt høytidelige vitnesbyrd om at nevnte Smith har vist oss
dette, for vi har sett og løftet dem, og vet helt sikkert at nevnte
Smith har de platene som vi har omtalt. Og vi gir våre navn til
verden for å bevitne for verden det vi har sett. Og vi lyver ikke,
Gud er vårt vitne.

Christian Whitmer Hiram Page
Joseph Smith sen.Jacob Whitmer
Hyrum SmithPeter Whitmer jr.
Samuel H. SmithJohn Whitmer



ix

PROFETEN JOSEPH SMITHS VITNESBYRD

Profeten Joseph Smiths egne ord om hvordan Mormons bok kom
frem, lyder som følger:

“Om aftenen . . . den en og tyvende september [1823] . . . hen-
ga jeg meg til bønn og påkalte Den Allmektige Gud. . . .

Mens jeg således påkalte Gud, oppdaget jeg et lys som kom til
syne i mitt rom, og det tiltok i styrke inntil rommet var lysere enn
det er ved middagstid, da i samme øyeblikk en skikkelse viste seg
ved min seng stående i luften, for hans føtter berørte ikke gulvet.

Han var kledd i en løs kjortel, som var overmåte hvit. Det var en
hvithet som overgikk alt jordisk jeg noensinne hadde sett, heller
ikke tror jeg noe jordisk kunne fremstå så overmåte hvitt og blen-
dende. Hans hender var bare, likeså hans armer til litt ovenfor
håndleddene, likeså var hans føtter bare, samt hans ben til litt
ovenfor anklene. Hans hode og hals var også blottet. Jeg kunne se
at han ikke hadde andre klær på enn denne kjortelen, da den var
åpen så jeg kunne se hans bryst.

Ikke bare var hans kjortel overmåte hvit, men hele hans person
var så strålende at det overgår enhver beskrivelse, og hans ansikt
var i sannhet som lynet. Rommet var overmåte lyst, men ikke så
lyst som det var umiddelbart omkring hans person. Med det sam-
me jeg så ham, ble jeg redd, men frykten forlot meg snart.

Han kalte meg ved navn og sa at han var et sendebud sendt til
meg fra Guds nærhet, og at hans navn var Moroni, at Gud hadde
et verk jeg skulle utføre, og at mitt navn skulle nevnes for godt
og ondt blant alle nasjoner, slekter og tungemål, eller at det skulle
omtales både for godt og ondt blant alle folkeslag.

Han sa det var oppbevart en bok skrevet på gullplater, som ga
en beretning om de tidligere innbyggere av dette kontinent og hvor
de stammet fra. Han sa også at den inneholdt det evige evangeliums
fylde slik det ble gitt av Frelseren til de fordums innbyggere.

Og videre at det sammen med platene var to stener innfattet i
sølvbuer, og disse stenene, som var festet til en brystplate, utgjorde
det som kalles urim og tummim, og de som var i besittelse av og
brukte disse stenene, ble kalt seere i fordums eller tidligere tider,
og Gud hadde beredt dem for at boken skulle oversettes.

* * * * * * *
Igjen sa han til meg at når jeg mottok de platene som han hadde

omtalt—for tiden da de skulle overleveres var ennå ikke inne—
måtte jeg ikke vise dem til noen, heller ikke brystplaten med urim
og tummim, bare til dem jeg ville få befaling om å vise dem til,
hvis jeg gjorde det, ville jeg bli ødelagt. Mens han talte til meg om
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platene, fikk jeg i et syn se det sted hvor platene lå oppbevart, og
det så klart og tydelig at jeg kjente stedet igjen da jeg besøkte det.

Etter denna samtalen så jeg at lyset i rommet begynte å trekke
seg sammen omkring den person som hadde talt til meg, og det
fortsatte helt til rommet igjen lå i mørke, unntatt umiddelbart
omkring ham, og da så jeg plutselig noe som jeg syntes lignet en
trakt som åpnet seg like opp til himmelen, og han fór opp til han
forsvant helt og rommet igjen var slik det hadde vært før dette
himmelske lys hadde vist seg.

Jeg ble liggende og fundere over denne merkelige opplevelsen
og undret meg storlig over hva dette uvanlige sendebud hadde
fortalt meg, da jeg midt i mine funderinger plutselig oppdaget at
rommet igjen begynte å bli opplyst, og så å si i samme øyeblikk
sto det samme himmelske sendebud nok en gang ved min seng.

Han begynte igjen å fortelle akkurat det samme som han hadde
gjort under sitt første besøk, uten den minste avvik, og da han
hadde gjort det, fortalte han meg om store straffedommer som
skulle komme over jorden med stor elendighet på grunn av hunger,
sverd og pest, og at disse voldsomme straffedommer ville komme
over jorden i denne generasjon. Etter å ha fortalt dette, steg han
igjen opp slik han før hadde gjort.

Alt dette hadde nå gjort så sterkt inntrykk på meg at søvnen helt
hadde forlatt meg, og jeg var overveldet av forbauselse over det
jeg både hadde sett og hørt. Men hvor overrasket ble jeg ikke da
jeg igjen så det samme sendebud ved min seng og hørte ham
fortelle og gjenta det samme som han hadde sagt tidligere, og han
tilføyde en advarsel og sa at Satan (på grunn av de trange kår i min
fars familie) ville forsøke å friste meg til å få tak i platene for å bli
rik. Dette forbød han meg og sa at jeg ikke måtte ha noen annen
hensikt med å få tak i platene enn å forherlige Gud, og at jeg ikke
måtte være påvirket av noe annet motiv enn å bygge opp hans
rike, ellers kunne jeg ikke motta dem.

Etter dette tredje besøk fór han igjen opp til himmelen som før,
og igjen måtte jeg undre meg over det merkelige jeg nettopp
hadde opplevd. Like etter at det himmelske sendebud hadde fart
opp for tredje gang, gol hanen, og jeg forsto at det grydde av dag
og at vårt møte måtte ha vart hele natten.

Like etterpå sto jeg opp og tok som vanlig fatt på dagens nød-
vendige gjøremål. Men da jeg forsøkte å arbeide slik jeg pleide,
oppdaget jeg at jeg var så tappet for krefter at jeg var helt ute av
stand til å gjøre noe. Min far, som arbeidet sammen med meg,
forsto at noe var galt fatt med meg, og ba meg gå hjem. Jeg tok fatt
på hjemveien, men da jeg forsøkte å klatre over gjerdet som omga
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jordet der vi var, sviktet kreftene meg fullstendig, jeg falt hjelpe-
løs til jorden og var en stund ute av stand til å oppfatte noe
som helst.

Det første jeg kan huske, var en stemme som talte til meg og
kalte meg ved navn. Jeg løftet blikket og så det samme sendebud
stå over mitt hode, omgitt av lys som før. Nok en gang fortalte han
meg alt han hadde sagt den foregående natt, og ba meg gå til min
far og fortelle ham om det syn jeg hadde hatt og de befalinger jeg
hadde mottatt.

Jeg adlød, gikk tilbake til min far ute på marken og fortalte alt
sammen til ham. Han svarte meg og sa at det var fra Gud, og ba
meg gå og gjøre som sendebudet hadde befalt. Jeg forlot jordet og
gikk til det sted hvor sendebudet hadde fortalt meg at platene var
oppbevart, og på grunn av det klare syn jeg hadde hatt om dette,
kjente jeg stedet igjen med det samme jeg kom dit.

I nærheten av landsbyen Manchester i Ontario fylke i New York
ligger det en høyde av anselig størrelse—den høyeste i området.
På vestsiden av denne høyden, ikke langt fra toppen og under en
ganske stor sten—lå platene oppbevart i en stenkiste. Denna ste-
nen var tykk og rund på midten oventil og tynnere mot kantene
slik at midten av den var synlig over jorden, mens kanten hele
veien rundt var dekket av jord.

Etter å ha fjernet jorden, fant jeg meg i en stang som jeg stakk
under kanten av stenen, og med litt anstrengelse løftet jeg den
opp. Jeg kikket ned, og der så jeg virkelig platene, urim og tum-
mim samt brystplaten, slik sendebudet hadde sagt. Kisten som de
lå i, var laget av stener som var føyet sammen med en slags sement.
På bunnen av kisten lå to stener på tvers, og på disse stenene lå
platene og de andre ting sammen med dem.

Jeg gjorde et forsøk på å ta dem opp, men sendebudet forbød
meg det, og igjen ble jeg fortalt at tiden for å ta demut ennå ikke
var inne, og heller ikke ville være det før om fire år, men han ba
meg komme til samme sted om nøyaktig ett år og sa at han ville
møte meg der, og at jeg skulle fortsette å gjøre det inntil tiden var
inne til å motta platene.

Følgelig gikk jeg tilbake ved slutten av hvert år slik jeg var blitt
befalt, og hver gang fant jeg det samme sendebud der, og hver
gang vi møttes, mottok jeg instruksjoner, og fikk vite av ham hva
Herren var iferd med å gjøre, og hvordan og på hvilken måte hans
rike skulle styres i de siste dager.

* * * * * * *
Til slutt kom tiden da jeg skulle motta platene, urim og tummim

og brystplaten. Den toogtyvende september atten hundre og syv
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og tyve, da jeg som vanlig etter at nok et år var omme, gikk til det
sted hvor de var oppbevart, overleverte det samme himmelske
sendebud dem til meg med følgende befaling: Jeg skulle være
ansvarlig for dem, hvis jeg mistet dem på grunn av skjødesløshet
eller forsømmelse, skulle jeg bli avskåret. Men hvis jeg ville anstren-
ge meg til det ytterste og ta godt vare på dem inntil han, sendebudet,
kom for å hente dem, ville de bli beskyttet.

Jeg oppdaget snart hvorfor jeg hadde fått så streng beskjed om å
beskytte dem, og hvorfor sendebudet hadde sagt at så snart jeg
hadde utført det som var forlangt av min hånd, ville han hente
dem. For ikke før var det blitt kjent at jeg hadde dem, før det ble
gjort de mest iherdige anstrengelser for å ta dem fra meg. Enhver
list som tenkes kunne, ble anvendt i denne hensikt. Forfølgelsen
ble mer bitter og intens enn før, og store skarer var stadig på ferde
for om mulig å ta dem fra meg. Men ved Guds visdom forble de
trygge i mine hender inntil jeg hadde utført det som var forlangt
av min hånd. Da sendebudet slik han hadde bestemt, kom for å
hente dem, overleverte jeg dem til ham, og han har dem i sin
varetekt inntil denne dag, som er den annen dag i mai måned i året
attenhundre og åtte og tredve.“

Den fullstendige beretning står i Joseph Smith—Historie i Den
kostelige perle og i History of The Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints [Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges Historie], bind 1,
kap. 1–6.

Opptegnelsen fra fordums tid som på denne måten ble bragt frem
fra jorden som et folks røst som taler fra støvet, og som ble oversatt
til moderne språk ved Guds gave og kraft slik det ble bekreftet
ved guddommelig tilkjennegivelse, ble første gang utgitt på
engelsk i 1830 og ble kalt The Book of Mormon.
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EN KORT FORKLARING OM

Mormons bok
Mormons bok er en hellig opptegnelse om folk i fordums Amerika,
og den ble gravert på metallplater. Boken selv omtaler fire for-
skjellige typer av metallplater:
1. Nephis plater, som var av to slag, de små og de store plater. De

første konsentrerte seg hovedsakelig om åndelige spørsmål og
om profetenes kirkelige virksomhet og undervisning, mens de
sistnevnte for det meste gjengir en verdslig historie om de fol-
keslag som er omtalt (1. Nephi 9:2–4). Men fra Mosiahs tid har
også de store platene et innhold som er av stor åndelig betyd-
ning.

2. Mormons plater, som er en forkortelse av Nephis store plater,
foretatt av Mormon, med mange kommentarer. Disse platene
inneholdt også en fortsettelse av den historie Mormon hadde
skrevet, og dessuten tilføyelser av hans sønn Moroni.

3. Ethers plater, som forteller historien om jaredittene. Denne opp-
tegnelsen ble forkortet av Moroni, som føyde til egne kommen-
tarer og slo dem sammen med den egentlige historien under
tittelen “Ethers bok”.

4. Messingplatene, som Lehis folk hadde med seg fra Jerusalem i år
600 f.Kr. De inneholdt “de fem Mosebøker . . . likeledes en opp-
tegnelse om jødene fra begynnelsen . . . og ned til begynnelsen
av Sidkias, Juda konges, regjeringstid, likeledes de hellige pro-
feters profetier” (1. Nephi 5:11–13). I Mormons bok forekom-
mer mange sitater fra disse platene, av Jesaja og andre bibelske
og ikke-bibelske profeter.
Mormons bok består av femten hoveddeler eller avsnitt som, på

ett unntak nær, kalles bøker, og som alle bærer hovedforfatterens
navn. Første del (de første seks bøker, som slutter med Omni) er
oversatt fra Nephis små plater. Mellom Omnis bok og Mosiahs
bok finner vi en tilføyelse som kalles Mormons ord, og som forbin-
der den opptegnelse som er gravert på de små platene, med Mor-
mons forkortelse av de store platene.

Den lengste delen, fra Mosiah til og med Mormon kapittel 7, er
en oversettelse av Mormons forkortelse av Nephis store plater. Siste
del, fra Mormon kapittel 8 og resten av boken, ble gravert av
Mormons sønn Moroni, som, etter å ha avsluttet opptegnelsen om
sin fars liv, foretok en forkortelse av jaredittenes opptegnelse (som
ble kalt Ethers bok) og senere føyde til det som kalles Moronis bok.

I eller omkring året 421 e.Kr. forseglet Moroni, som var den siste



xiv

av nephittenes profeter og historieskrivere, den hellige opptegn-
elsen og skjulte den trygt ved Herren, så den kunne bringes frem
i de siste dager slik det var forutsagt ved Guds røst gjennom hans
profeter i fordums tid. I året 1823 besøkte den samme Moroni,
men nå som en oppstanden person, profeten Joseph Smith og
leverte senere de graverte platene til ham.

Om denne utgaven: Enkelte mindre feil har sneket seg inn og er
blitt stående i tidligere utgaver av Mormons bok utgitt på engelsk.
I denne utgaven er det foretatt rettelser som synes å være nødven-
dige for at teksten skal bli i overensstemmelse med originalmanu-
skriptene og de første utgavene som ble redigert av profeten
Joseph Smith.
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Nephis første bok

HANS REGJERINGSTID OG VIRKE

En beretning om Lehi, hans hustru, Sariah, og hans fire sønner,
som het: (fra den eldste og nedover) Laman, Lemuel, Sam og

Nephi. Herren advarer Lehi og ber ham dra ut av Jerusalems land
fordi han profeterer til folket om deres ugudelighet, og de forsøker å
ta hans liv. Han drar tre dagsreiser ut i villmarken med sin familie.
Nephi tar med seg sine brødre og vender tilbake til Jerusalems land
for å hente jødenes opptegnelse. Beretningen om deres lidelser.
De tar Ismaels døtre til ekte. De tar med seg sine familier og drar
ut i villmarken. Deres lidelser og plager i villmarken. Reiseruten
de følger. De kommer til de store vann. Nephis brødre setter seg
opp mot ham. Han bringer dem til taushet og bygger et skip. De
kaller stedet Overflod. De krysser de store vann til det lovede
land, osv. Dette er ifølge Nephis beretning, eller med andre ord,
jeg, Nephi, skrev denne opptegnelsen.

KAPITTEL 1

Nephi påbegynner opptegnelsen
om sitt folk — Lehi ser i et syn en
ildstøtte og leser fra en profetisk
bok — Han priser Gud, forutsier
at Messias skal komme, og profete-
rer at Jerusalem skal ødelegges —
Jødene forfølger ham. Ca. 600 f.Kr.

JEG, aNephi, ble født av bgode
cforeldre og ble derfor dun-
dervist endel i all min fars

lærdom, og jeg har i løpet av
mine dager opplevd mange
elidelser, men har likevel vært
rikt begunstiget av Herren alle
mine dager, ja, jeg har hatt stor

kunnskap om Guds godhet og
fmysterier, derfor skriver jeg en
gopptegnelse om hva jeg har
gjort i mine dager.

2 Ja, jeg skriver en opptegnelse
på amin fars språk, som består
av jødenes lærdom og egypter-
nes språk.

3 Og jeg vet at den opptegnel-
sen jeg skriver er asann, og jeg
skriver den med min egen hånd
og ifølge min kunnskap.

4 For det skjedde i begynnel-
sen av det aførste år av bSidkias,
Juda konges regjeringstid, (min
far, Lehi, hadde bodd i cJerusa-
lem alle sine dager) at det i det
samme år kom mange dprofeter

[1 nephi]
1 1a vs Nephi, sønn av

Lehi.
b Ord 22:1.
c L&p 68:25, 28.

vs Foreldre.
d Enos 1:1;

Mosiah 1:2–3.
vs Undervise.

e vs Motgang.

f vs Mysterier, Guds.
g vs Skriftene.

2a Mosiah 1:2–4;
Mormon 9:32–33.

3a 1 Ne 14:30;
Mosiah 1:6;
Ether 5:1–3;
L&p 17:6.

4a vs Kronologisk
oversikt — 598 f.Kr.

b 2 Krøn 36:10;
Jer 52:3–5;
Omni 1:15.

c 1 Krøn 9:3.
d 2 Kong 17:13–15;

2 Krøn 36:15–16;
Jer 7:25–26.
vs Profet.
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som profeterte til folket at de
måtte omvende seg, ellers måt-
te den store byen eJerusalem
ødelegges.
5 Derfor skjedde det at min

far, aLehi, som han gikk frem,
ba til Herren, ja, han ba av hele
sitt bhjerte på vegne av sitt folk.

6 Og det skjedde mens han ba
til Herren, at det kom en aild-
støtte som hvilte på en sten for-
an ham, og han så og hørte mye,
og det han så og hørte, fikk ham
til å riste og skjelve voldsomt.

7 Og det skjedde at han vendte
tilbake til sitt eget hus ved Jeru-
salem, og han kastet seg ned på
sengen, aoverveldet av Ånden
og av det han hadde sett.
8 Og mens han således var

overveldet av Ånden, ble han
ført bort i et asyn, ja, han så
bhimlene åpne seg og syntes han
så Gud sitte på sin trone, om-
gitt av utallige engleskarer som
sang og priste sin Gud.

9 Og det skjedde at han så En
stige ned fra himmelens midte,
og han så at hans aglans over-
gikk solens midt på dagen.
10 Og han så også atolv andre

som fulgte ham, og deres glans
overgikk stjernenes på him-
melhvelvingen.
11 Og de kom ned og gikk

frem på jorden, og den første
kom og sto foran min far og ga
ham en abok og bød ham å lese.
12 Og det skjedde at mens han

leste, ble han fylt av aHerrens
Ånd.

13 Og han leste slik: Ve, ve over
Jerusalem, for jeg har sett dine
aavskyeligheter! Ja, min far leste
mange ting om bJerusalem — at
den skulle ødelegges med sine
innbyggere, mange skulle om-
komme ved sverdet, og mange
cføres som fanger til Babylon.
14 Og det skjedde at da min

far hadde lest og sett mange
store og vidunderlige ting, ut-
brøt han mangt for Herren, så
som: Store og vidunderlige er
dine gjerninger, Herre, allmek-
tige Gud! Din trone er høyt i
himlene, og din makt og godhet
og barmhjertighet er over alle
jordens innbyggere. Og fordi du
er barmhjertig, vil du ikke tillate
at de som akommer til deg, skal
omkomme!

15 Og i slike ordelag priste min
far sin Gud, for hans sjel frydet
seg, og hele hans hjerte svulmet
på grunn av det han hadde sett,
ja, som Herren hadde vist ham.

16 Nå gir ikke jeg, Nephi, en
fullstendig beretning om det
min far har skrevet, for han har

e Jer 26:18; 2 Ne 1:4;
Hel 8:20.

5a vs Lehi, Nephis far.
b Jak brev 5:16.
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14a Alma 5:33–36;
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skrevet mange ting som han så
i syner og drømmer, og han har
også skrevet mye som han
aprofeterte og talte til sine barn,
men jeg skal ikke gi en fullsten-
dig beretning om det.
17 Men jeg skal gi en beret-

ning om hva jeg har gjort i mitt
liv. Se, på plater som jeg har
laget med mine egne hender,
skriver jeg en aforkortelse av
bmin fars opptegnelse. Derfor
vil jeg, etter å ha forkortet min
fars opptegnelse, skrive en be-
retning om mitt eget liv.

18 Derfor vil jeg dere skal vite
at etter at Herren hadde vist min
far, Lehi, så mange forunderli-
ge ting om aJerusalems ødeleg-
gelse, se, da gikk han ut blant
folket og begynte å bprofetere
og fortelle dem om det som han
både hadde sett og hørt.
19 Og det skjedde at jødene

gjorde anarr av ham på grunn
av det han vitnet om dem, for
han vitnet i sannhet om deres
ugudelighet og avskyeligheter,
og han vitnet om at det han så
og hørte — og også det han
leste i boken — tydelig tilkjen-
nega bMessias’ komme og ver-
dens forløsning.

20 Men da jødene hørte dette,
ble de sinte på ham, ja, som på
de fordums profeter som de
hadde autstøtt, stenet og slått
ihjel, og de sto også ham etter

livet for å ta ham av dage. Men
se, jeg, Nephi, vil vise dere at
Herrens milde bbarmhjertighet
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.

KAPITTEL 2

Lehi tar sin familie med seg ut i
villmarken ved Rødehavet — De
etterlater seg sine eiendeler — Lehi
ofrer et offer til Herren og lærer sine
sønner å holde budene — Laman
og Lemuel knurrer mot sin far —
Nephi er lydig og ber i tro —
Herren taler til ham, og han blir
utvalgt til å bestemme over sine
brødre. Ca. 600 f.Kr.
For se, det skjedde at Herren
talte til min far i en drøm og sa
til ham: Velsignet er du, Lehi,
på grunn av det du har gjort.
Og fordi du har vært trofast og
har forkynt for dette folk det
som jeg befalte deg, se, derfor
forsøker de å ata ditt liv.
2 Og det skjedde at Herren

abefalte min far i en bdrøm at
han skulle cta med seg sin fami-
lie og dra ut i villmarken.

3 Og det skjedde at han var
alydig mot Herrens ord og gjor-
de som Herren befalte ham.

4 Og det skjedde at han dro ut
i villmarken, og han forlot sitt
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2a 1 Ne 5:8; 17:44.
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(ad)lyde.
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hus og sitt arveland, sitt gull og
sølv og sine kostelige ting, og
han tok ikke noe med seg, unn-
tatt sin familie, proviant og
telt, og adro ut i villmarken.
5 Og han kom ned til området

ved bredden av Rødehavet og
reiste i villmarken i de områder
som grenser til aRødehavet, og
han reiste i villmarken med sin
familie, som besto av min mor,
Sariah, og mine eldre brødre,
bLaman, Lemuel og Sam.

6 Og det skjedde at da han had-
de reist tre dager i villmarken,
slo han opp teltet i en adal ved
bredden av en elv med vann.

7 Og det skjedde at han byg-
get et aalter av bstener, ofret til
Herren og ctakket Herren vår
Gud.

8 Og det skjedde at han kalte
elven Laman, den rant ut i Rø-
dehavet, og dalen lå like ved
elvemunningen.

9 Og da min far så at elvevan-
net rant ut i Rødehavets kilde,
talte han til Laman og sa: Måtte
du være som denne elv, alltid i
bevegelse mot kilden til all
rettferdighet.

10 Og han talte også til
Lemuel: Måtte du være som
denne dal, fast og standhaftig
og urokkelig i å holde Herrens
befalinger.

11 Dette sa han på grunn av
Lamans og Lemuels hårdnak-

kethet, for se, de aknurret mot
sin bfar over mange ting fordi
han var en cmann som sa han
hadde syner og hadde ført dem
ut av Jerusalems land, så de
hadde forlatt sitt arveland, sitt
gull og sølv og sine kostelige
ting for å omkomme i villmar-
ken. Og dette sa de han hadde
gjort på grunn av sitt hjertes
tåpelige innbildninger.

12 Slik knurret Laman og Le-
muel, som var de eldste, mot sin
far. Og de knurret fordi de aikke
forsto Guds handlemåte — han
som hadde skapt dem.

13 Heller ikke trodde de at
den store byen Jerusalem kun-
ne aødelegges slik profetene
hadde sagt. Og de var likesom
jødene i Jerusalem som forsøk-
te å ta min fars liv.

14 Og det skjedde at min far
talte til dem med akraft i dalen
Lemuel, for han var fylt av Ån-
den, inntil deres legemer bskalv
for ham. Og han bragte dem til
taushet så de ikke våget å si
ham imot, derfor gjorde de som
han befalte dem.

15 Og min far bodde i et telt.
16 Og det skjedde at jeg, Nephi,

som var meget ung, men like-
vel stor av vekst, også hadde et
inderlig ønske om å kjenne
aGuds mysterier, derfor ropte
jeg til Herren. Og se, han bså til
meg og cbløtgjorde mitt hjerte
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5a 1 Ne 16:14; L&p 17:1.

b vs Laman.
6a 1 Ne 9:1.
7a 1M 12:7–8; 2M 24:4;
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så jeg dtrodde alle de ord min
efar hadde sagt, derfor satte jeg
meg ikke opp mot ham likesom
mine brødre.
17 Og jeg talte til Sam og for-

talte ham hva Herren hadde
åpenbart til meg ved sin Helli-
ge Ånd, og det skjedde at han
trodde mine ord.

18 Men se, Laman og Lemuel
ville ikke lytte til mine ord, og
fordi jeg var abedrøvet på grunn
av deres hårde hjerter, ropte
jeg til Herren for dem.

19 Og det skjedde at Herren
talte til meg og sa: Velsignet er
du, Nephi, på grunn av din
atro, for du har søkt meg flittig i
hjertets ydmykhet.
20 Og i den grad dere holder

mine bud, skal det agå dere vel,
og dere skal bli ledet til et
blovet land, ja, til et land som
jeg har beredt for dere, ja, et
land som er utvalgt fremfor
alle andre land.

21 Og i den grad dine brødre
setter seg opp mot deg, skal de
autelukkes fra Herrens nærhet.
22 Og i den grad du holder

mine bud, skal du bli satt til å
aråde over dine brødre og til å
undervise dem.
23 For se, på den dag de set-

ter seg opp mot meg, vil jeg
aforbanne dem med en svær
forbannelse, og de skal ikke
ha noen makt over din ætt

uten at de også setter seg opp
mot meg.

24 Og i den grad de setter seg
opp mot meg, skal de bli en
asvøpe for din ætt for å bvekke
dem til ettertanke.

KAPITTEL 3

Lehis sønner vender tilbake til Jeru-
salem for å hente messingplatene
— Laban nekter å utlevere dem —
Nephi formaner og oppmuntrer si-
ne brødre — Laban stjeler deres
eiendeler og forsøker å slå dem ihjel
— Laman og Lemuel slår Nephi
og Sam og blir irettesatt av en en-
gel. Ca. 600–592 f.Kr.
Og det skjedde at jeg, Nephi,
etter å ha talt med Herren, gikk
tilbake til min fars telt.

2 Og det skjedde at han talte
til meg og sa: Se, jeg har drømt
en adrøm, og i den har Herren
befalt meg at du og dine brødre
skal vende tilbake til Jerusalem.

3 For se, Laban har jødenes
opptegnelse og en aslektshisto-
rie over mine forfedre, og de er
gravert på messingplater.

4 Derfor har Herren befalt meg
at du og dine brødre skal gå til
Labans hus, søke etter oppteg-
nelsene og bringe dem tilbake
hit i villmarken.

5 Og se, dine brødre knurrer
og sier at det er vanskelig det
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jeg har forlangt av dem, men
se, jeg har ikke forlangt det av
dem, men det er en befaling fra
Herren.
6 Gå derfor, min sønn, og du

skal bli begunstiget av Herren
fordi du aikke har knurret.
7 Og det skjedde at jeg, Nephi,

sa til min far: Jeg avil gå og gjøre
det som Herren har befalt, for
jeg vet at Herren ikke gir men-
neskenes barn noen bbefaling
uten at han cbereder en vei for
dem, så de kan utføre det han
befaler dem.
8 Og det skjedde at min far ble

meget glad da han hørte disse
ord, for han visste at jeg var
blitt velsignet av Herren.

9 Og jeg, Nephi, og mine brø-
dre la ut på reisen i villmarken,
tok med oss våre telt og dro
opp til Jerusalems land.

10 Og det skjedde da vi var
kommet opp til Jerusalems land,
at jeg og mine brødre rådførte
oss med hverandre.

11 Og vi akastet lodd om
hvem av oss som skulle gå inn i
Labans hus. Og det skjedde at
loddet falt på Laman, og La-
man gikk inn i Labans hus og
talte med ham mens han satt i
hans hus.

12 Og han spurte Laban om
han kunne få opptegnelsene
som var gravert på de messing-
platene som inneholdt min fars
aslektshistorie.

13 Og det skjedde at Laban
ble sint, kastet ham ut og ville
ikke la ham få opptegnelsene.
Derfor sa han til ham: Se, du
er en røver, og jeg vil slå deg
ihjel.

14 Men Laman flyktet fra ham
og fortalte oss hva Laban had-
de gjort. Og vi begynte å bli
meget bedrøvet, og mine brødre
var nær ved å vende tilbake til
min far i villmarken.

15 Men se, jeg sa til dem: Så
sant Herren lever, og så sant vi
lever, vil vi ikke gå tilbake til
vår far i villmarken før vi har
utført det som Herren har be-
falt oss.

16 La oss derfor være trofaste i
å holde Herrens befalinger, og
la oss dra ned til vår fars aarve-
land, for se, han etterlot seg
gull og sølv og alle slags rik-
dommer, og alt dette har han
gjort på grunn av Herrens bbe-
falinger.

17 For han visste at Jerusalem
måtte aødelegges på grunn av
folkets ugudelighet.

18 For se, de har aforkastet pro-
fetenes ord. Hvis min far derfor
ble boende i landet etter at han
er blitt bbefalt å flykte ut av det,
se, da ville han også omkomme.
Derfor er det nødvendig at han
flykter ut av landet.

19 Og se, Gud har en vis hen-
sikt med at vi skulle få tak i
disse aopptegnelsene, for at vi
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kan bevare våre fedres språk
for våre barn,
20 men også for at vi kan

abevare de ord for dem som
er blitt talt ved alle de hellige
profeters munn, og som helt fra
verdens begynnelse og like ned
til denne tid er gitt dem ved
Guds Ånd og kraft.
21 Og det skjedde at jeg ved å

tale på denne måten overtalte
mine brødre til å være trofaste i
å holde Guds bud.

22 Og det skjedde at vi dro
ned til vårt arveland og samlet
vårt agull og sølv og våre koste-
lige ting.
23 Og da vi hadde samlet

disse ting, dro vi opp igjen til
Labans hus.

24 Og det skjedde at vi gikk
inn til Laban og ba ham gi
oss de opptegnelsene som var
gravert på amessingplatene, så
skulle han få vårt gull og sølv
og alle våre kostelige ting.

25 Og det skjedde at da Laban
så våre rikdommer og at de var
overmåte store, fikk han slik
alyst på dem at han kastet oss
ut og sendte sine tjenere etter
oss for å slå oss ihjel, så han
kunne få tak i våre rikdommer.
26 Og det skjedde at vi flyktet

for Labans tjenere og ble nødt
til å etterlate oss våre rikdom-
mer så de falt i Labans hender.

27 Og det skjedde at vi flyktet
ut i villmarken, men Labans
tjenere innhentet oss ikke, og vi
gjemte oss i en hule i fjellet.

28 Og det skjedde at Laman var
sint på meg, og på min far også.
Og det samme var Lemuel, for
han lyttet til Lamans ord. Derfor
talte Laman og Lemuel mange
ahårde ord til oss som var deres
yngre brødre, ja, de slo oss også
med en stokk.

29 Og det skjedde at da de slo
oss med en stokk, se, da kom en
Herrens aengel og sto foran
dem, og han talte til dem og sa:
Hvorfor slår dere deres yngre
bror med en stokk? Vet dere
ikke at Herren har utvalgt ham
til å bråde over dere på grunn
av deres misgjerninger? Se, dere
skal dra opp til Jerusalem igjen,
og Herren vil overgi Laban i
deres hender.

30 Og da aengelen hadde talt
til oss, forlot han oss.

31 Men da engelen hadde
forlatt oss, begynte Laman og
Lemuel å aknurre igjen og sa:
Hvordan er det mulig for
Herren å overgi Laban i våre
hender? Se, han er en mektig
mann og kan befale over femti,
ja, han kan også slå ihjel femti,
så hvorfor ikke oss?

KAPITTEL 4

Nephi slår Laban ihjel på Herrens
befaling og sikrer seg deretter
messingplatene ved list — Zoram
velger å bli med Lehis familie ut i
villmarken. Ca. 600–592 f.Kr.
Og det skjedde at jeg talte til

20a vs Skriftene —
Ta godt vare på
Skriftene.

22a 1 Ne 2:4.

24a 1 Ne 3:3.
25a vs Begjære.
28a 1 Ne 17:17–18.
29a 1 Ne 4:3; 7:10.

vs Engler.
b 1 Ne 2:22.

30a 1 Ne 16:38.
31a vs Knurre.
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mine brødre og sa: La oss dra
opp til Jerusalem igjen, og la oss
være atrofaste i å holde Herrens
bud, for se, han er mektigere
enn hele verden, så hvorfor ikke
bmektigere enn Laban og hans
femti, ja, også hans titusener?

2 La oss derfor dra opp, og la
oss være asterke som bMoses,
for han talte sannelig til vannet
i cRødehavet, og det delte seg
til begge sider så våre fedre kom
igjennom, ut av fangenskap og
på tørr grunn. Og Faraos hær
fulgte etter og druknet i Røde-
havets vann.

3 Nå se, dere vet at dette er
sant, og dere vet også at en aen-
gel har talt til dere. Hvordan
kan dere så tvile? La oss dra
opp, for Herren er istand til å
befri oss likesom våre fedre
og til å drepe Laban likesom
egypterne.

4 Da jeg hadde talt disse ord,
var de fremdeles sinte og fort-
satte å knurre. Likevel ble de
med meg tilbake til vi kom
utenfor Jerusalems murer.

5 Det var om natten, og jeg ba
dem skjule seg utenfor mure-
ne. Og da de hadde gjemt seg,
snek jeg, Nephi, meg inn i byen
og gikk til Labans hus.

6 Og jeg ble aledet av Ånden,
for jeg bvisste ikke på forhånd
hva jeg skulle gjøre.

7 Likevel gikk jeg videre, og
da jeg nærmet meg Labans hus,

så jeg en mann som var falt om
på marken foran meg, for han
var drukken av vin.

8 Og da jeg kom bort til ham,
så jeg at det var Laban.

9 Og jeg så asverdet hans og
dro det ut av skjeden. Håndta-
ket var av rent gull og hånd-
verksmessig overmåte fint, og
jeg så at bladet var av det edle-
ste stål.

10 Og det skjedde at jeg ble
atilskyndet av Ånden til å dre-
pe Laban, men jeg sa i mitt
hjerte: Aldri har jeg noensinne
utgytt et menneskes blod, og
jeg kviet meg og ønsket at jeg
kunne slippe å drepe ham.

11 Men Ånden sa til meg
igjen: Se, aHerren har overlatt
ham i dine hender. Ja, jeg visste
også at han hadde forsøkt å
ta mitt liv, han ville ikke lytte
til Herrens befalinger og had-
de også btatt fra oss våre rik-
dommer.

12 Og det skjedde at Ånden sa
til meg igjen: Drep ham, for
Herren har overlatt ham i dine
hender.

13 Se, Herren aslår de bugudeli-
ge ihjel for å gjennomføre sine
rettferdige hensikter. Det er cbe-
dre at én mann omkommer enn
at en hel nasjon skulle synke ned
i vantro og gå til grunne.

14 Og da jeg, Nephi, hadde
hørt disse ord, husket jeg de ord
Herren talte til meg i villmarken

4 1a vs Mot, modig; Tro.
b 1 Ne 7:11–12.

2a 5M 11:8.
b vs Moses.
c 2M 14:21;

1 Ne 17:26;
Mosiah 7:19.

3a 1 Ne 3:29–31; 7:10.
6a vs Hellige Ånd, Den;

Inspirasjon,
inspirere.

b Heb 11:8.
9a 2 Ne 5:14;

L&p 17:1.

10a Alma 14:11.
11a 1 Sam 17:41–49.

b 1 Ne 3:26.
13a 1 Ne 17:33–38;

L&p 98:31–32.
b vs Ugudelig(e).
c Alma 30:47.
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da han sa: aHvis din ætt holder
mine bbud, skal det cgå dem vel
i det dlovede land.

15 Ja, og jeg tenkte også at de
ikke kunne holde Herrens bud
ifølge Moseloven uten at de
hadde loven.

16 Jeg visste også at aloven var
gravert på messingplatene.

17 Og videre visste jeg at
Herren hadde overlatt Laban i
mine hender, så jeg kunne få
tak i opptegnelsene ifølge hans
befalinger.

18 Derfor adlød jeg Åndens
røst, tok Laban i håret og hug-
get hans hode av med hans
eget asverd.

19 Og da jeg hadde hugget
hans hode av med hans eget
sverd, tok jeg på meg Labans
klær, alle sammen, og spente
hans rustning om mine lender.

20 Og da jeg hadde gjort dette,
gikk jeg til Labans skattkam-
mer. Og mens jeg var på vei til
Labans skattkammer, se, da så
jeg aLabans tjener som hadde
nøklene til skattkammeret, og
jeg befalte ham med Labans røst
at han skulle bli med meg til
skattkammeret.

21 Og han tok meg for å være
hans herre, Laban, for han så
klærne og også sverdet som var
spent om mine lender.

22 Og han talte til meg om jø-
denes eldster, for han visste at
hans herre, Laban, hadde vært
sammen med dem om kvelden.

23 Og jeg talte til ham som om
jeg var Laban.

24 Og jeg sa også til ham at
jeg skulle bringe det som var
gravert på amessingplatene, til
mine eldre brødre som var
utenfor murene.

25 Jeg befalte ham også at han
skulle følge med meg.

26 Og da han trodde jeg talte
om brødrene i kirken, og at jeg
virkelig var den Laban som jeg
hadde drept, fulgte han med
meg.

27 Han talte mange ganger til
meg om jødenes eldster mens
jeg gikk til mine brødre, som
var utenfor murene.

28 Og det skjedde at da Laman
så meg, ble han meget forskrek-
ket, og det ble Lemuel og Sam
også. Og de flyktet fra meg, for
de trodde jeg var Laban — at
han hadde drept meg og sto
dem etter livet også.

29 Og det skjedde at jeg ropte
etter dem, og de hørte meg og
flyktet ikke mer for meg.

30 Og det skjedde at da Labans
tjener så mine brødre, begynte
han å skjelve og var nær ved å
flykte fra meg og vende tilbake
til byen Jerusalem.

31 Nå var jeg, Nephi, en mann
som var stor av vekst, og jeg
hadde også fått meget astyrke
av Herren, derfor grep jeg fatt i
Labans tjener og holdt ham så
han ikke kunne flykte.

32 Og det skjedde at jeg sa til

14a Omni 1:6;
Mosiah 2:22;
Ether 2:7–12.

b vs Guds bud.
c 1 Ne 2:20.

d 1 Ne 17:13–14;
Jak bok 2:12.

16a vs Moseloven.
18a 1 Sam 17:51.
20a 2 Ne 1:30.

24a 1 Ne 3:12, 19–24;
5:10–22.

31a Mosiah 9:17;
Alma 56:56.
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ham at hvis han ville lytte
til mine ord, så sant Herren
lever og så sant som jeg
lever, ja, om han bare ville lytte
til våre ord, ville vi spare
hans liv.
33 Og jeg sa til ham, endog

med en aed, at han ikke be-
høvde å frykte, og at han skulle
bli en fri mann som oss
hvis han ville bli med oss ut i
villmarken.

34 Og jeg talte også til ham
og sa: Herren har virkelig abe-
falt oss å gjøre dette, og skal vi
ikke med all flid følge Herrens
befalinger? Hvis du derfor vil
bli med oss ut i villmarken til
min far, skal du finne din plass
hos oss.

35 Og det skjedde at aZoram
fattet mot ved de ord som jeg
talte. Zoram var tjenerens navn,
og han lovet at han ville bli
med oss ut i villmarken til vår
far. Ja, han avla også ed for oss
på at han fra den tid av skulle
være hos oss.
36 Nå ønsket vi at han skulle

være hos oss så jødene ikke
fikk vite noe om vår flukt ut i
villmarken, ellers ville de for-
følge oss og drepe oss.

37 Og det skjedde at da
Zoram hadde avlagt aed for
oss, forsvant vår frykt angående
ham.
38 Og det skjedde at vi tok

messingplatene og Labans
tjener, dro ut i villmarken og
reiste til vår fars telt.

KAPITTEL 5

Sariah beklager seg overfor Lehi
— Begge er glade for at deres søn-
ner er kommet tilbake — De ofrer
til Herren — Messingplatene in-
neholder det Moses og profetene
har skrevet — Av platene fremgår
det at Lehi er en etterkommer av
Josef — Lehi profeterer om sin ætt
og hvordan platene vil bli bevart.
Ca. 600–592 f.Kr.

Og det skjedde da vi kom ned
i villmarken til vår far, se, da
ble han fylt med glede, og min
mor, aSariah, ble også meget
glad, for hun hadde virkelig sør-
get over oss.

2 For hun trodde vi hadde om-
kommet i villmarken, og hadde
også beklaget seg overfor min
far og fortalt ham at han var en
mann som hevdet han hadde
syner, og hun sa: Se, du har ført
oss ut av vårt arveland, mine
sønner er ikke mer, og vi om-
kommer i villmarken.

3 Og i slike ordelag hadde
min mor beklaget seg overfor
min far.

4 Og det skjedde at min far
talte til henne og sa: Jeg vet at
jeg er en amann som har syner,
for hvis jeg ikke hadde sett i et
bsyn det som er av Gud, ville
jeg ikke ha kjent Guds godhet,
men ville ha blitt i Jerusalem og
hadde omkommet sammen med
mine brødre.

5 Men se, jeg er blitt gitt et

33a vs Ed.
34a 1 Ne 2:2; 3:16.
35a 1 Ne 16:7;

2 Ne 5:5–6.

vs Zoram,
zoramitter.

37a Jos 9:1–21; Pred 5:4.
vs Ed.

5 1a vs Sariah.
4a 1 Ne 2:11.

b 1 Ne 1:8–13.
vs Syn.
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alovet land, det gleder jeg meg
over, og jeg bvet at Herren vil
fri mine sønner ut av Labans
hender og føre dem ned i vill-
marken til oss igjen.

6 Og i slike ordelag trøstet min
far, Lehi, min mor, Sariah, angå-
ende oss mens vi reiste i villmar-
ken opp til Jerusalems land for
å få tak i jødenes opptegnelse.

7 Og da vi var kommet tilbake
til min fars telt, se, da ble de fylt
av glede, og min mor ble trøstet.

8 Og hun talte og sa: Nå vet
jeg med sikkerhet at Herren
har abefalt min mann å flykte ut
i villmarken, ja, jeg vet også med
sikkerhet at Herren har beskyt-
tet mine sønner, har fridd dem
ut av Labans hender og har gitt
dem kraft til å butføre det som
Herren har befalt dem. På denne
måten talte hun.
9 Og det skjedde at de frydet

seg storlig, ofret aslaktoffer og
brennoffer til Herren og btakket
Israels Gud.
10 Og da de hadde takket Isra-

els Gud, tok min far, Lehi, opp-
tegnelsene som var gravert på
amessingplatene, og studerte
dem fra begynnelsen av.
11 Og han fant ut at de inne-

holdt de fem aMosebøker, som

ga en beretning om verdens
skapelse og om våre første for-
eldre, Adam og Eva,

12 likeledes en aopptegnelse
om jødene, fra begynnelsen av
og frem til Sidkias, Juda konges
første regjeringsår,

13 likeledes de hellige profeters
profetier, fra begynnelsen av
og frem til aSidkias første regje-
ringsår, og også mange profeti-
er som var uttalt av bJeremia.

14 Og det skjedde at min far,
Lehi, også fant en slektshistorie
over sine forfedre på amessing-
platene. Derfor visste han at han
var en etterkommer av bJosef,
ja, av den Josef som var sønn av
cJakob og som ble dsolgt til
Egypt, og som ble ebevart ved
Herrens hånd så han kunne
forhindre at hans far, Jakob, og
hele hans hus omkom av sult.

15 De ble også aført ut av fan-
genskap og ut av landet Egypt
av den samme Gud som hadde
bevart dem.

16 På denne måten oppdaget
min far, Lehi, sine forfedres
slektshistorie. Laban var også
en etterkommer av aJosef, der-
for hadde han og hans fedre
ført opptegnelsene.

17 Da min far så alt dette, ble

5a 1 Ne 2:20;
18:8, 22–23.
vs Lovede land, Det.

b vs Tro.
8a 1 Ne 2:2.

b 1 Ne 3:7.
9a Mosiah 2:3;

3 Ne 9:19–20.
vs Moseloven.

b vs Takknemlig,
takknemlighet,
takksigelse.

10a 1 Ne 4:24, 38; 13:23.

vs Messingplater.
11a 1 Ne 19:23.

vs Pentateuken.
12a 1 Krøn 9:1.

vs Skriftene.
13a 2 Kong 24:18;

Jer 37:1.
b Esr 1:1;

Jer 36:17–32;
1 Ne 7:14;
Hel 8:20.

14a 1 Ne 3:3, 12.
vs Messingplater.

b 2 Ne 3:4; Alma 10:3.
vs Josef, sønn
av Jakob.

c vs Jakob, sønn
av Isak.

d 1M 37:29–36.
e 1M 45:4–5.

15a 2M 13:17–18;
Amos 3:1–2;
1 Ne 17:23–31;
L&p 103:16–18;
136:22.

16a 1 Ne 6:2.
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han fylt av Ånden og begynte å
profetere om sin ætt,
18 at disse messingplatene

skulle gå ut til alle nasjoner,
slekter, tungemål og folk som
var av hans ætt.

19 Derfor sa han at disse mes-
singplatene aaldri skulle gå tapt,
heller ikke skulle de bli fordun-
klet med tiden. Og han profe-
terte mange ting om sin ætt.

20 Og det skjedde at inntil nå
hadde min far og jeg fulgt de
befalinger som Herren hadde
befalt oss.

21 Og vi hadde hentet oppteg-
nelsene slik Herren hadde be-
falt oss, og vi hadde gransket
dem og funnet ut at de var ver-
difulle, ja, de var av stor averdi
for oss da vi kunne bbevare
Herrens bud for våre barn.

22 Derfor hadde Herren en vis
hensikt med at vi skulle ha dem
med oss på vår reise i villmar-
ken til det lovede land.

KAPITTEL 6

Nephi skriver om det som er av
Gud — Nephis hensikt er å over-
tale menneskene til å komme til
Abrahams Gud og bli frelst. Ca.
600–592 f.Kr.
Og nå skriver ikke jeg, Nephi,
mine fedres slektshistorie i
adenne del av min opptegnelse,
heller ikke vil jeg skrive den
senere på disse bplatene hvor

jeg nå skriver, for den er skre-
vet i den opptegnelsen min cfar
har ført. Derfor skriver jeg den
ikke i dette verk.

2 For det er nok for meg å si at
vi nedstammer fra aJosef.

3 Og det er ikke viktig for meg
å være nøye med å gi en full-
stendig beretning om alt som
hendte min far, for det kan ikke
skrives på adisse platene da jeg
trenger plassen til å skrive om
det som er av Gud.

4 For hele min hensikt er å
aovertale menneskene til å
bkomme til Abrahams Gud og
Isaks Gud og Jakobs Gud og bli
frelst.

5 Derfor skriver jeg ikke det
som er til abehag for verden,
men det som er velbehagelig
for Gud og for dem som ikke er
av verden.

6 Derfor skal jeg gi min ætt
befaling om ikke å fylle disse
platene med noe som er uten
verdi for menneskenes barn.

KAPITTEL 7

Lehis sønner vender tilbake til Je-
rusalem og ber Ismael og hans hus
bli med dem på reisen — Laman
og andre gjør opprør — Nephi
formaner sine brødre til å ha tro på
Herren — De binder ham med rep
og planlegger å drepe ham — Han
slipper fri ved troens kraft — Hans
brødre ber om tilgivelse — Lehi og

19a Alma 37:4–5.
21a vs Skriftene —

Skriftenes verdi.
b 2 Ne 25:26.

6 1a 2 Ne 4:14–15.
b 1 Ne 9:2.

c 1 Ne 1:16–17; 19:1–6.
2a 1 Ne 5:14–16.
3a Jak bok 7:27;

Jarom 1:2, 14;
Omni 1:30.

4a Joh 20:30–31.

Se tittelsiden i
Mormons bok.

b 2 Ne 9:41, 45, 51.
5a 1 Tess 2:4;

Morm ord 1:4.
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hans følge ofrer slaktoffer og brenn-
offer. Ca. 600–592 f.Kr.

Og nå vil jeg dere skal vite at da
min far, Lehi, hadde endt sine
aprofetier om sin ætt, skjedde
det at Herren talte til ham igjen
og sa at det ikke var godt for
ham, Lehi, å reise alene med
sin familie ut i villmarken, men
at hans sønner skulle ta bdøtre
til chustru så de kunne oppreise
avkom for Herren i det lovede
land.

2 Og det skjedde at Herren
abefalte ham at jeg, Nephi, og
mine brødre igjen skulle vende
tilbake til Jerusalems land og ta
Ismael og hans familie med oss
ut i villmarken.
3 Og det skjedde at jeg, Nephi,

sammen med mine brødre,
aigjen reiste ut i villmarken for
å dra opp til Jerusalem.
4 Og det skjedde at vi gikk til

Ismaels hus, og vi fant nåde for
Ismaels øyne, så vi talte Herrens
ord til ham.

5 Og det skjedde at Herren
bløtgjorde Ismaels hjerte, og
også hans hus, så de reiste med
oss ut i villmarken til vår
fars telt.

6 Og det skjedde på vår reise i
villmarken at Laman og Lemuel,
to av Ismaels døtre og aIsmaels
to sønner og deres familier satte
seg opp mot oss — ja, mot meg,
Nephi, mot Sam og sin far,

Ismael, og mot hans hustru og
hans tre andre døtre.

7 Og det skjedde at de under
denne oppstand ønsket å vende
tilbake til Jerusalems land.

8 Men da jeg, Nephi, var abe-
drøvet på grunn av deres hårde
hjerter, talte jeg til dem, ja, jeg
talte til Laman og Lemuel og sa:
Se, dere er mine eldre brødre,
men hva kommer det av at dere
har så hårde hjerter og er så for-
blindet at jeg, som er deres
yngre bror, må tale til dere og
være et eksempel for dere?

9 Hvorfor har dere ikke lyttet
til Herrens ord?

10 Hvordan kan dere ha aglemt
at dere har sett en Herrens
engel?

11 Ja, og hvordan kan dere ha
glemt de store ting Herren har
gjort for oss ved å afri oss ut av
Labans hender og ved å la oss
få tak i opptegnelsen?

12 Ja, hvordan kan dere ha
glemt at Herren ifølge sin vilje
er istand til å gjøre alle ating for
menneskenes barn når de bare
utøver btro på ham? La oss der-
for være trofaste mot ham.

13 Og hvis vi er trofaste mot
ham, skal vi komme til det alo-
vede land, og en gang i fremti-
den skal dere vite at Herrens ord
skal oppfylles med hensyn til
bJerusalems ødeleggelse, for alt
Herren har talt om Jerusalems
ødeleggelse, må gå i oppfyllelse.

7 1a 1 Ne 5:17–19.
b 1 Ne 16:7.
c vs Ekteskap.

2a 1 Ne 16:7–8.
3a 1 Ne 3:2–3.
6a 2 Ne 4:10.
8a Alma 31:2;

Moses 7:41.
10a 5M 4:9;

1 Ne 3:29; 4:3.
11a 1 Ne 4.
12a 1 Ne 17:50;

Alma 26:12.
b 1 Ne 3:7; 15:11.

13a 1 Ne 2:20.
vs Lovede land, Det.

b 2 Kong 25:1–21;
2 Ne 6:8; 25:10;
Omni 1:15;
Hel 8:20–21.
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14 For se, Herrens Ånd slutter
snart å streve med dem, for se,
de har aforkastet profetene, og
bJeremia har de kastet i fengsel.
Og de har forsøkt å ta cmin fars
liv, så de har drevet ham ut av
landet.
15 Og nå sier jeg dere at hvis

dere vender tilbake til Jerusa-
lem, vil dere omkomme sam-
men med dem. Og hvis dere
velger det, dra opp til landet,
og husk de ord som jeg taler til
dere, at hvis dere drar, vil dere
også omkomme, for slik driver
Herrens Ånd meg til å tale.

16 Og det skjedde at da jeg,
Nephi, hadde talt disse ord til
mine brødre, ble de sinte på
meg. Og det skjedde at de la
hånd på meg, for se, de var
overmåte vrede, og de abandt
meg med tau, og forsøkte å ta
mitt liv ved å forlate meg i vill-
marken så jeg kunne bli fortært
av ville dyr.
17 Men det skjedde at jeg ba til

Herren og sa: Herre, vil du, på
grunn av den tro jeg har på
deg, fri meg ut av mine brødres
hender, ja, vil du gi meg styrke
til å asprenge disse bånd som
jeg er bundet med.

18 Og det skjedde at da jeg
hadde sagt disse ord, se, da ble
båndene løst fra mine hender
og føtter, og jeg sto foran mine
brødre og talte til dem igjen.

19 Og det skjedde at de ble
sinte på meg igjen og forsøkte å

legge hånd på meg, men se, en
av aIsmaels døtre, ja, også hen-
nes mor og en av Ismaels søn-
ner, bønnfalt mine brødre så
deres hjerter ble bløtgjort, og
de sluttet å stå meg etter livet.

20 Og det skjedde at de var
sørgmodige på grunn av sin
ugudelighet, og de bøyde seg
for meg og ba meg inntrengen-
de om å tilgi dem det de hadde
gjort mot meg.

21 Og det skjedde at jeg opp-
riktig atilga dem alt de hadde
gjort, og jeg formante dem til å
be Herren sin Gud om tilgivel-
se. Og det skjedde at det gjorde
de. Og etter at de hadde bedt til
Herren, fortsatte vi reisen til
vår fars telt.

22 Og det skjedde at vi kom
frem til vår fars telt, og da jeg
og mine brødre og hele Ismaels
hus hadde kommet frem til min
fars telt, atakket de Herren sin
Gud og ofret bslaktoffer og
brennoffer til ham.

KAPITTEL 8

Lehi ser et syn om livets tre — Han
spiser av dets frukt og ønsker at
hans familie skal gjøre det samme
— Han ser en jernstang, en snever
og smal sti og en mørk tåke som
innhyller menneskene — Sariah,
Nephi og Sam spiser av frukten,
men Laman og Lemuel avslår. Ca.
600–592 f.Kr.

14a Esek 5:6;
1 Ne 1:18–20; 2:13.
vs Opprør.

b Jer 37:15–21.
c 1 Ne 2:1.

16a 1 Ne 18:11–15.
17a Alma 14:26–28.
19a 1 Ne 16:7.
21a vs Tilgi.
22a vs Takknemlig,

takknemlighet,
takksigelse.

b 1 Ne 5:9.
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Og det skjedde at vi hadde sam-
let alle sorter frø, ja, allslags frø,
både av alle slags kornsorter og
også frø av allslags frukt.
2 Og det skjedde at mens min

far oppholdt seg i villmarken,
talte han til oss og sa: Se, jeg har
adrømt en drøm, eller med an-
dre ord, jeg har sett et bsyn.
3 Og se, på grunn av det jeg

har sett, har jeg grunn til å fry-
de meg i Herren over aNephi
og også over Sam, for jeg har
grunn til å tro at de og også
mange av deres ætt vil bli frelst.

4 Men se, aLaman og Lemuel,
jeg er meget engstelig for dere,
for se, jeg syntes at jeg i min
drøm så en mørk og dyster vill-
mark.

5 Og det skjedde at jeg så en
mann, og han var kledd i en
hvit akjortel, og han kom og sto
foran meg.

6 Og det skjedde at han talte
til meg og bød meg at jeg skulle
følge ham.

7 Og det skjedde at da jeg
fulgte med ham, oppdaget jeg
at jeg befant meg i en mørk og
dyster ødemark.

8 Og etter at jeg hadde vandret
i mørke i mange timer, begynte
jeg å be til Herren — at han måt-
te ha abarmhjertighet med meg
ifølge sin store og milde barm-
hjertighet.

9 Og det skjedde at da jeg had-

de bedt til Herren, så jeg en stor
og vidstrakt amark.
10 Og det skjedde at jeg så et

atre hvis bfrukt var ønskelig
fordi den gjorde en lykkelig.

11 Og det skjedde at jeg gikk
frem og spiste av afrukten, og
jeg oppdaget at den var meget
søt, søtere enn alt jeg før hadde
smakt. Ja, og jeg så at frukten
var hvit og overgikk all bhvithet
jeg noen gang hadde sett.

12 Og da jeg spiste av frukten,
fylte den min sjel med overmå-
te stor aglede. Derfor begynte
jeg å bønske at min familie også
skulle spise av den, for jeg viss-
te at den var mer cønskelig enn
all annen frukt.

13 Og da jeg så meg omkring
for kanskje å få øye på min fami-
lie også, så jeg en aelv med vann,
og den rant like forbi treet jeg
tok frukt fra.

14 Da jeg så meg omkring for å
finne ut hvor den kom fra, så
jeg dens utspring et lite stykke
borte, og ved dens utspring så
jeg deres mor Sariah, Sam og
Nephi, og de sto som om de
ikke visste hvor de skulle gå.

15 Og det skjedde at jeg vinket
til dem og sa også til dem med
høy røst at de skulle komme til
meg og spise av den frukt som
var mer ønskelig enn all annen
frukt.

16 Og det skjedde at de kom
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12a vs Glede.
b Alma 36:24.
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15:26–29.
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til meg og spiste av frukten
de også.
17 Og det skjedde at jeg gjerne

ville at Laman og Lemuel også
skulle komme og spise av fruk-
ten, derfor kastet jeg et blikk
mot elvens utspring for kanskje
å få øye på dem.

18 Og det skjedde at jeg så
dem, men de ville aikke komme
til meg og spise av frukten.

19 Og jeg så en ajernstang, og
den fulgte elvebredden frem til
treet der jeg sto.

20 Og jeg så også en asnever
og smal sti som gikk langs jern-
stangen frem til treet der jeg
sto, og den gikk også forbi kil-
dens utspring frem til en stor
og vidstrakt bmark, stor og vid-
strakt som en verden.
21 Og jeg så utallige folkeska-

rer, hvorav mange strebet frem-
over for å komme inn på astien
som førte til treet jeg sto ved.

22 Og det skjedde at de gikk
frem og begynte på stien som
førte til treet.

23 Og det skjedde at det la seg
en amørk tåke, ja, en meget
mørk tåke, slik at de som had-
de begynt på stien, gikk seg
vill, tok feil av retningen og ble
borte.

24 Og det skjedde at jeg så an-
dre som trengte seg frem, og de
kom og grep fatt i enden av
jernstangen, og trengte seg frem

gjennom den mørke tåken mens
de klamret seg til jernstangen
helt til de kom frem og spiste
av atreets frukt.
25 Og da de hadde spist av

treets frukt, så de seg omkring
som om de var askamfulle.

26 Og jeg så meg også om-
kring, og på den andre siden av
elven med vann fikk jeg øye på
en stor og arommelig bygning
som liksom sto i luften høyt
over jorden.

27 Og den var full av folk, både
gamle og unge, både menn og
kvinner. De var meget fint
kledd, og de ahånte og pekte fin-
gre mot dem som hadde kom-
met og som spiste av frukten.

28 Og da de hadde aspist av
frukten, bskammet de seg på
grunn av dem som spottet dem,
og de cfalt fra, gikk inn på for-
budte stier og ble borte.

29 Og nå gjengir ikke jeg,
Nephi, aalle min fars ord.
30 Men se, for å skrive i kort-

het, han så andre skarer som
trengte seg frem, og de kom og
grep fatt i enden av ajernstangen
og trengte seg frem mens de
hele tiden holdt fast i jernstan-
gen til de kom frem, falt ned og
spiste av treets frukt.

31 Og han så også andre
askarer som famlet seg frem
mot den store og rommelige
bygningen.
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32 Og det skjedde at mange
druknet i aelvens dyp, og han
tapte mange av syne som van-
dret inn på fremmede veier.
33 Og stor var folkemengden

som gikk inn i den merkelige
bygningen. Og etter at de var
kommet inn i denne bygnin-
gen, pekte de på meg i aforakt
og også på dem som spiste
av frukten, men vi brydde oss
ikke om dem.

34 Dette er min fars ord: For
de som abrydde seg om dem,
hadde falt fra.
35 aLaman og Lemuel spiste

ikke av frukten, sa min far.
36 Og det skjedde at da min

far hadde talt alle ordene om
drømmen eller synet, som var
mange, sa han til oss at han på
grunn av det han så i synet, var
meget engstelig for Laman og
Lemuel, ja, han var redd for
at de skulle bli vist bort fra
Herrens nærhet.

37 Og han formante dem med
en øm afars kjærlighet og ba
dem lytte til hans ord, så ville
Herren kanskje være barmhjer-
tig mot dem og ikke vise dem
bort, ja, min far talte innstendig
til dem.

38 Og etter at han hadde talt
innstendig til dem og også
hadde profetert for dem om
mange ting, bød han dem å hol-
de Herrens bud, og han sluttet
sin tale til dem.

KAPITTEL 9

Nephi skriver to sett opptegnelser
— Begge kalles Nephis plater —
De store platene inneholder en
verdslig historie, mens de små ho-
vedsakelig omhandler hellige ting.
Ca. 600–592 f.Kr.

Alt dette så, hørte og talte min
far mens han bodde i et telt i
adalen Lemuel, og også mye
annet som jeg ikke kan skrive
på disse platene.

2 Og som jeg før har sagt om
disse platene, se, de er ikke de
platene hvor jeg gir en fullsten-
dig beretning om mitt folks
historie, for de aplatene hvor
jeg gir en fullstendig beretning
om mitt folk, har jeg gitt navnet
Nephi. Derfor kalles de Nephis
plater etter mitt eget navn,
og disse platene kalles også
Nephis plater.

3 Likevel har jeg mottatt en
befaling fra Herren om å lage
disse platene i den spesielle
ahensikt at det skulle graveres
en beretning om mitt folks bkir-
kelige virksomhet.

4 På de andre platene skal
det graveres en beretning om
kongenes regjeringstid og om
krigene og stridighetene blant
mitt folk. Derfor handler disse
platene hovedsakelig om den
kirkelige virksomhet, mens de
aandre platene hovedsakelig
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handler om kongenes regje-
ringstid og om krigene og stri-
dighetene blant mitt folk.
5 Derfor har Herren befalt meg

å lage disse platene i en for ham
avis hensikt, hensikten kjenner
jeg ikke.
6 Men Herren akjenner alle

ting fra begynnelsen av, derfor
bereder han en vei for å utføre
alle sine gjerninger blant men-
neskenes barn, for se, han har
all bmakt til å oppfylle alle sine
ord, og slik er det. Amen.

KAPITTEL 10

Lehi forutsier at jødene vil bli tatt
til fange av babylonerne — Han
forteller at en Messias, en Frelser og
Forløser, skal komme blant jødene
— Lehi forteller også om ham som
skal komme for å døpe Guds Lam
— Lehi forteller om Messias’ død
og oppstandelse — Han sammen-
ligner Israels adspredelse og inn-
samling med et oliventre — Nephi
taler om Guds Sønn, om Den Hel-
lige Ånds gave og om behovet for
rettskaffenhet. Ca. 600–592 f.Kr.
Og nå fortsetter jeg, Nephi, min
beretning på adisse platene, om
mine gjøremål, min regjerings-
tid og kirkelige virksomhet.
Men for å kunne fortsette min

beretning, må jeg si litt om det
som gjelder min far, og også
om mine brødre.

2 For se, det skjedde at da min
far hadde fortalt om sin adrøm
og hadde formant dem til å væ-
re flittige, talte han til dem om
jødene og sa —

3 at de, etter at de og den store
byen aJerusalem var blitt besei-
ret og mange var bført bort som
fanger til cBabylon, skulle de, i
Herrens egen beleilige tid, dven-
de tilbake igjen, ja, de skulle
føres tilbake ut av fangenskap,
og etter at de var ført tilbake ut
av fangenskap, skulle de igjen
ta sitt arveland i besittelse.

4 Ja, aseks hundre år etter at
min far forlot Jerusalem, skulle
Gud Herren oppreise en bprofet
blant jødene — ja, en cMessias,
eller med andre ord en verdens
Frelser.

5 Han talte også om profetene
og om hvor mange av dem som
hadde avitnet om disse ting, om
denne Messias som han hadde
talt om, eller om denne verdens
Forløser.

6 For hele menneskeheten var
i en fortapt og afallen tilstand
og ville alltid være det med
mindre de kunne stole på den-
ne Forløser.

7 Og han talte også om en
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aprofet som skulle komme før
Messias for å berede Herrens
vei.
8 Ja, han skulle gå ut og rope i

villmarken: aRydd Herrens vei
og gjør hans stier rette, for det
står én iblant dere som dere
ikke kjenner, og han er sterkere
enn jeg, én hvis skorem jeg ikke
er verdig til å løse. Og min far
talte mye om dette.

9 Og min far sa han skulle
døpe i aBetabara på den andre
siden av Jordan. Og han sa også
at han skulle bdøpe med vann,
ja, at han skulle døpe Messias
med vann.

10 Og etter at han hadde døpt
Messias med vann, skulle han
se og bære vitnesbyrd om at han
hadde døpt aGuds Lam som
skulle ta bort verdens synder.
11 Og det skjedde at da min far

hadde talt disse ord, talte han
til mine brødre om evangeliet
som skulle forkynnes blant jø-
dene, og også om at jødene
skulle asynke ned i bvantro. Og
etter at de hadde cslått ihjel den
Messias som skulle komme,
skulle han, etter å ha blitt slått
ihjel, doppstå fra de døde og
åpenbare seg for hedningefol-
kene ved eDen Hellige Ånd.
12 Ja, min far talte mye om

hedningefolkene, og også om

Israels hus, at de skulle sam-
menlignes med et aoliventre,
hvis grener skulle brekkes av
og bli bspredt over hele jordens
overflate.

13 Derfor, sa han, var det nød-
vendig at vi alle sammen ble
ført til det alovede land for å
oppfylle Herrens ord om at vi
skulle bli spredt over hele jor-
dens overflate.

14 Og etter at Israels hus var
adspredt, skulle de asamles
igjen, eller, etter at bhedninge-
folkene til slutt hadde mottatt
evangeliets fylde, skulle coliven-
treets naturlige grener, eller lev-
ningen av Israels hus, podes inn,
eller komme til kunnskap om
den sanne Messias, deres Herre
og Forløser.

15 Og i slike ordelag profeterte
og talte min far til mine brødre,
og han sa også mye annet som
jeg ikke skriver i denne boken,
for alt jeg anså for å være nød-
vendig, har jeg skrevet i min
aandre bok.
16 Og alt som jeg har omtalt,

skjedde mens min far bodde i
et telt i dalen Lemuel.

17 Og det skjedde at da jeg,
Nephi, hadde hørt alle amin
fars ord om de ting han så i et
bsyn, og også de ting som han
talte ved Den Hellige Ånds
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kraft — en kraft han mottok ved
tro på Guds Sønn, og Guds Sønn
var den cMessias som skulle
komme — ønsket jeg, Nephi, at
jeg også kunne få se og høre og
vite disse ting ved Den Hellige
Ånds kraft som er dGuds gave
til alle som eflittig søker ham,
såvel i ffordums tid som i den
tid da han skulle åpenbare seg
for menneskenes barn.

18 For han er den asamme i
går, i dag og for evig, og veien
er beredt for alle mennesker fra
verdens grunnvoll ble lagt, om
så er at de omvender seg og
kommer til ham.
19 For den som søker flittig,

skal finne, og aGuds mysterier
skal foldes ut for dem ved bDen
Hellige Ånds kraft, såvel i den-
ne tid som i fordums tid, og
såvel i fordums tid som i kom-
mende tider, derfor er cHerrens
vei et evig kretsløp.
20 Husk derfor, du menneske,

at du skal føres frem og adøm-
mes for alt du gjør.

21 Hvis du derfor har søkt å
leve ugudelig i din aprøvetids
dager, da blir du funnet buren
for Guds domstol, og intet urent
kan bo hos Gud, derfor må du
vises bort for evig.

22 Den Hellige Ånd gir meg

myndighet til å skrive om dette
og ikke holde det tilbake.

KAPITTEL 11

Nephi ser Herrens Ånd og blir i et
syn vist livets tre — Han ser Guds
Sønns mor og lærer om Guds nedla-
tenhet — Han ser Guds Lams dåp,
hans virke og korsfestelse — Han
ser også Lammets tolv apostlers
kall og virke. Ca. 600–592 f.Kr.
For det skjedde etter at jeg
hadde ønsket å få se det min far
hadde sett, og da jeg trodde at
Herren var istand til å åpenba-
re det for meg, ble jeg, mens jeg
satt og aoverveide dette i mitt
hjerte, bført bort i Herrens Ånd,
ja, opp på et meget høyt cfjell
som jeg aldri før hadde sett, og
hvor jeg aldri før hadde satt
min fot.

2 Og Ånden sa til meg: Se, hva
ønsker du?

3 Og jeg sa: Jeg ønsker å se det
min far aså.

4 Og Ånden sa til meg: Tror
du at din far så atreet han har
fortalt om?

5 Og jeg sa: Ja, du vet at jeg
atror alle min fars ord.
6 Og da jeg hadde sagt disse

ord, ropte Ånden med høy røst
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og sa: Hosianna til Herren, den
høyeste Gud, for han er Gud
over hele ajorden, ja, over alt.
Og velsignet er du, Nephi, fordi
du btror på den høyeste Guds
Sønn. Derfor skal du få se det
du har ønsket.
7 Og se, dette skal gis deg som

et ategn: Etter at du har sett
treet som hadde frukt som din
far spiste av, skal du også se
en mann stige ned fra himme-
len — du skal se ham, og etter
at du har sett ham, skal du
bbære vitnesbyrd om at han er
Guds Sønn.

8 Og det skjedde at Ånden sa
til meg: Se! Og jeg så og fikk se
et tre som var likt det atreet min
far hadde sett, og dets skjønn-
het overgikk, ja, var uendelig
mye større enn all annen skjønn-
het, og det var bhvitere enn
nyfallen sne.
9 Og det skjedde at da jeg had-

de sett treet, sa jeg til Ånden: Jeg
ser du har vist meg det treet
som er mer adyrebart enn alle
andre trær.
10 Og han sa til meg: Hva øn-

sker du?
11 Og jeg sa til ham: Å få vite

dets atydning — for jeg talte til
ham som en mann taler til en
annen, for jeg så at han hadde
en bmanns skikkelse. Likevel
visste jeg at det var Herrens

Ånd, og han talte til meg som
en mann taler med en annen.

12 Og det skjedde at han sa til
meg: Se! Og jeg forsøkte å se på
ham, men så ham ikke, for han
hadde veket bort fra meg.

13 Og det skjedde at jeg så og
fikk se den store byen Jerusalem
og også andre byer. Og jeg så
byen Nasaret, og i byen aNasa-
ret så jeg en bjomfru som var
overmåte skjønn og ren.

14 Og det skjedde at jeg så
ahimlene åpne seg, og en engel
kom ned og sto foran meg, og
han sa til meg: Nephi, hva ser
du?

15 Og jeg sa til ham: En jomfru,
vakrere og skjønnere enn alle
andre jomfruer.

16 Og han sa til meg: Forstår
du Guds nedlatenhet?

17 Og jeg sa til ham: Jeg vet at
han elsker sine barn, men jeg
forstår ikke hva alle ting betyr.

18 Og han sa til meg: Se, ajom-
fruen som du ser, er bGuds
Sønns mor i kjødet.

19 Og det skjedde at jeg så at
hun ble ført bort i Ånden, og
etter at hun hadde vært ført
bort i aÅnden en tid, talte enge-
len til meg og sa: Se!

20 Og jeg så og fikk se jomfru-
en igjen med et abarn i sine
armer.

21 Og engelen sa til meg: Se,
aGuds Lam, ja, han er bSønn av
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den evige cFader! Forstår du
betydningen av dtreet som din
far så?
22 Og jeg svarte ham og sa: Ja,

det er Guds akjærlighet som
utgytes i menneskenes barns
hjerter. Derfor er den det mest
ettertraktelsesverdige av alt.

23 Og han talte til meg og sa:
Ja, og det som gir sjelen størst
aglede.
24 Og etter at han hadde sagt

disse ord, sa han til meg: Se! Og
jeg så, og fikk se Guds Sønn agå
ut blant menneskenes barn, og
jeg så mange falle ned for hans
føtter og tilbe ham.

25 Og det skjedde at jeg forsto
at ajernstangen som min far
hadde sett, var Guds ord som
ledet til kilden med blevende
vann, eller til clivets tre. Vannet
forestiller Guds kjærlighet, og
jeg forsto også at livets tre var
et bilde på Guds kjærlighet.
26 Og engelen sa til meg igjen:

Se, og tenk over aGuds nedla-
tenhet!
27 Og jeg så, og fikk ase ver-

dens Forløser som min far had-
de talt om, og jeg så også
bprofeten som skulle berede
veien for ham. Og Guds Lam
gikk frem og ble cdøpt av ham,
og etter at han var døpt, så
jeg himlene åpne seg, og Den

Hellige Ånd kom ned fra him-
melen og hvilte over ham i en
ddues skikkelse.
28 Og jeg så at han gikk ut

og betjente menneskene med
akraft og stor herlighet, og
folkeskarer samlet seg for å
høre ham, og jeg så at de kastet
ham ut.

29 Og jeg så også atolv andre
som fulgte ham. Og det skjedde
at de ble ført bort i Ånden for
mitt ansikt, og jeg så dem ikke.

30 Og det skjedde at engelen
talte til meg igjen og sa: Se! Og
jeg så og fikk se himlene åpne
seg på ny, og jeg så aengler stige
ned blant menneskenes barn,
og de betjente dem.

31 Og han talte til meg igjen
og sa: Se! Og jeg så, og fikk se
Guds Lam gå ut blant menne-
skenes barn. Og jeg fikk se ska-
rer av mennesker som var syke,
og som var plaget av alle slags
sykdommer og av adjevler og
burene ånder, og engelen talte
og viste meg alle disse ting. Og
de ble chelbredet ved Guds
Lams kraft, og djevlene og de
urene åndene ble drevet ut.

32 Og det skjedde at engelen
talte til meg igjen og sa: Se! Og
jeg så og fikk se Guds Lam, at
han ble grepet av folket, ja,
sønn av den evige Gud ble

c vs Gud, guddommen
— Gud Faderen.

d 1 Ne 8:10;
Alma 5:62.
vs Livets tre.

22a vs Kjærlighet.
23a vs Glede.
24a Luk 4:14–21.
25a 1 Ne 8:19.

b vs Levende vann.

c 1M 2:9;
Alma 32:40–41;
Moses 4:28, 31.

26a 1 Ne 11:16–33.
27a 2 Ne 25:13.

b Mat 11:10;
1 Ne 10:7–10;
2 Ne 31:4.

c vs Dåp, døpe.
d vs Duens tegn.

28a L&p 138:25–26.
29a vs Apostel.
30a vs Engler.
31a Mark 5:15–20;

Mosiah 3:5–7.
vs Djevel.

b vs Ånd — Onde
ånder.

c vs Helbrede,
helbredelse.



23 1 Nephi 11:33–12:5
adømt av verden, og jeg så og
bærer vitnesbyrd om det.
33 Og jeg, Nephi, så at han ble

løftet opp på akorset og ble
bdrept for verdens synder.

34 Og etter at han var drept, så
jeg at jordens folkeskarer samlet
seg for å kjempe mot Lammets
apostler, for det ble de tolv kalt
av Herrens engel.

35 Og jordens folkeskarer had-
de samlet seg, og jeg så at de
befant seg i en stor og rommelig
abygning lik den bygningen min
far så. Og Herrens engel talte til
meg igjen og sa: Se, verden og
dens visdom, ja, se, Israels hus
har samlet seg for å kjempe mot
Lammets tolv apostler.
36 Og det skjedde at jeg så og

bærer vitnesbyrd om at den
store og rommelige bygningen
forestilte verdens astolthet, og
den falt, og dens fall var meget
stort. Og Herrens engel talte til
meg igjen og sa: Slik skal alle
nasjoner, slekter, tungemål og
folk som kjemper mot Lammets
tolv apostler, bli ødelagt.

KAPITTEL 12

Nephi ser i et syn det lovede land,
dets innbyggeres rettferdighet,
deres misgjerninger og fall, Guds
Lam som kommer blant dem, at De
tolv disipler og De tolv apostler
skal dømme Israel, samt den fra-
støtende og urene tilstand de som

synker ned i vantro, befinner seg i.
Ca. 600–592 f.Kr.
Og det skjedde at engelen sa til
meg: Se, din ætt og også dine
brødres ætt. Og jeg så og fikk se
det alovede land, og jeg så store
folkeskarer, ja, så store at de i
antall syntes å være som havets
sand.

2 Og det skjedde at jeg så store
skarer som var samlet til kamp
mot hverandre, og jeg så akri-
ger og rykter om kriger og stor
nedslakting ved sverdet blant
mitt folk.

3 Og det skjedde at jeg så
mange generasjoner gå bort
under kriger og stridigheter i
landet, og jeg så mange byer, ja,
så mange at jeg ikke talte dem.

4 Og det skjedde at jeg så en
amørk btåke over det lovede
land, og jeg så lyn og hørte tor-
den og jordskjelv og allslags
larm og støy, jeg så jorden og
klippene revne og fjellene rase
sammen, jeg så landets sletter
bli brutt opp, og jeg så mange
byer som csank, mange som
ble brent med ild, og mange
som raste sammen på grunn av
rystelsene.

5 Og det skjedde at da jeg had-
de sett alt dette, så jeg at den
amørke tåken forsvant fra lan-
dets overflate, og se, jeg så de
folkeskarer som ikke hadde falt
som følge av Herrens store og
forferdelige straffedommer.

32a Mark 15:17–20.
33a Joh 19:16–19;

Mosiah 3:9–10;
3 Ne 27:14.
vs Kors.

b vs Forsoning.

35a 1 Ne 8:26; 12:18.
36a vs Stolthet.
12 1a vs Lovede land,

Det.
2a Enos 1:24;

Mormon 8:7–8.

vs Krig.
4a 1 Ne 19:10.

b Hel 14:20–28.
c 3 Ne 8:14.

5a 3 Ne 8:20; 10:9.
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6 Og jeg så himlene åpne seg
og aGuds Lam stige ned fra
himmelen, og han kom ned og
viste seg for dem.

7 Og jeg så også og bærer vit-
nesbyrd om at Den Hellige
Ånd falt på atolv andre, og de
ble ordinert av Gud og utvalgt.

8 Og engelen talte til meg og
sa: Se, Lammets tolv disipler
som er utvalgt til å betjene
din ætt.

9 Og han sa til meg: Husker
du Lammets atolv apostler? Se,
det er de som skal bdømme
Israels tolv stammer. Derfor skal
de tolv tjenere av din ætt døm-
mes av dem, for dere er av Isra-
els hus.

10 Og disse atolv tjenere som
du ser, skal dømme din ætt. Og
se, de er rettferdige for evig, for
på grunn av sin tro på Guds
Lam er deres bklær gjort hvite i
hans blod.
11 Og engelen sa til meg: Se!

Og jeg så og fikk se atre genera-
sjoner gå bort i rettferdighet,
og deres klær var hvite, ja, like-
som Guds Lam. Og engelen sa
til meg: Disse er gjort hvite i
Lammets blod på grunn av sin
tro på ham.
12 Og jeg, Nephi, så også

mange av den afjerde genera-
sjon gå bort i rettferdighet.

13 Og det skjedde at jeg så at
jordens skarer var forsamlet.

14 Og engelen sa til meg: Se,
din ætt og også dine brødres ætt.

15 Og det skjedde at jeg så og
fikk se min ætts folk som var
samlet i skarer amot mine brø-
dres ætt, og de var samlet til
slag.

16 Og engelen talte til meg og
sa: Se, kilden med aurent vann
som din far så, ja, belven som
han talte om, og dens dyp er
chelvetes dyp.
17 Og den mørke atåken er dje-

velens fristelser som bforblinder
øynene og forherder menneske-
nes barns hjerter og leder dem
bort og inn på cbrede veier, så de
bukker under og går fortapt.

18 Og den store og rommelige
abygningen som din far så, er
tom binnbilning og menneske-
nes barns cstolthet. Og et stort
og fryktelig dsvelg adskiller dem
fra ordet om den evige Guds
erettferdighet og fra Messias
som er Guds Lam, som Den
Hellige Ånd bærer vitnesbyrd
om fra verdens begynnelse av
og ned til denne tid, og fra nå
av og i all evighet.

6a 2 Ne 26:1, 9;
3 Ne 11:3–17.

7a 3 Ne 12:1; 19:12–13.
9a Luk 6:13.

b Mat 19:28;
L&p 29:12.
vs Dom, den siste
eller endelige.

10a 3 Ne 27:27;
Mormon 3:18–19.

b Åp 7:14;
Alma 5:21–27;

13:11–13;
3 Ne 27:19–20.

11a 2 Ne 26:9–10;
3 Ne 27:30–32.

12a Alma 45:10–12;
Hel 13:5, 9–10;
3 Ne 27:32;
4 Ne 1:14–27.

15a Mormon 6.
16a vs Urenhet.

b 1 Ne 8:13; 15:26–29.
c vs Helvete.

17a 1 Ne 8:23; 15:24;
L&p 10:20–32.

b vs Frafall.
c Mat 7:13–14.

18a 1 Ne 8:26; 11:35–36.
b Jer 7:24.
c vs Stolthet.
d Luk 16:26;

1 Ne 15:28–30.
e vs Rettferdig,

rettferdighet.
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19 Og mens engelen talte dis-
se ord, så jeg og fikk se at mine
brødres ætt stred mot min ætt
ifølge engelens ord, og jeg så at
på grunn av min ætts stolthet
og adjevelens fristelser ble bmitt
folks ætt overvunnet av mine
brødres ætt.

20 Og det skjedde at jeg så,
og fikk se at det folk som var
mine brødres ætt, overvant
min ætt og gikk frem i store
skarer i landet.

21 Og jeg så at de var samlet i
store skarer, og jeg så akriger
og rykter om kriger blant dem,
og under kriger og rykter om
kriger så jeg mange generasjo-
ner gå bort.
22 Og engelen sa til meg: Se,

disse skal asynke ned i vantro.
23 Og det skjedde at jeg så

at de, etter å ha sunket ned i
vantro, ble et amørkt, frastøten-
de og burent folk, fullt av
cdovenskap og alle slags avsky-
eligheter.

KAPITTEL 13

Nephi ser i et syn at djevelens kir-
ke opprettes blant hedningefolkene,
Amerika oppdages og koloniseres,
mange klare og verdifulle deler av
Bibelen går tapt, den endelige til-
stand etter hedningefolkenes frafall,
evangeliet blir gjengitt, hellig skrift

kommer frem i de siste dager, og
Sion bygges opp. Ca. 600–592 f.Kr.

Og det skjedde at engelen talte
til meg og sa: Se! Og jeg så og
fikk se mange nasjoner og riker.

2 Og engelen sa til meg: Hva
ser du? Og jeg sa: Jeg ser mange
nasjoner og riker.

3 Og han sa til meg: Dette er
hedningefolkenes nasjoner og
riker.

4 Og det skjedde at jeg blant
ahedningefolkenes nasjoner så
en bstor kirke bli dannet.
5 Og engelen sa til meg: Se, en

kirke dannes som er mer avsky-
elig enn alle andre kirker. Den
aslår Guds hellige ihjel, ja, den
torturerer dem og holder dem
nede, legger på dem et bjernåk
og fører dem ned i fangenskap.

6 Og det skjedde at jeg så den-
ne astore og avskyelige kirke, og
jeg så at det var bdjevelen som
grunnla den.

7 Og jeg så også agull og sølv
og silke og skarlagen og finve-
vet lin og alle slags kostbare
klær, og jeg så mange skjøger.

8 Og engelen talte til meg og
sa: Se, gullet og sølvet og silken
og skarlagenet og den finveve-
de linen og de kostbare klærne
og skjøgene er adet som denne
store og avskyelige kirke trak-
ter etter.

9 Og for å bli rost av verden

19a vs Friste, fristelse.
b Jarom 1:10;

Morm ord 1:1–2.
21a Mormon 8:8;

Moroni 1:2.
vs Krig.

22a 1 Ne 15:13;
2 Ne 26:15.

23a 2 Ne 26:33.
b 2 Ne 5:20–25.
c vs Doven, dovenskap.

13 4a vs Hedningefolkene.
b 1 Ne 13:26, 34;

14:3, 9–17.
5a Åp 17:3–6;

1 Ne 14:13.

b Jer 28:10–14.
6a L&p 88:94.

vs Djevel —
Djevelens kirke.

b 1 Ne 22:22–23.
7a Mormon 8:36–38.
8a Åp 18:10–24;

Mormon 8:35–38.
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aovervinner de Guds hellige og
fører dem ned i fangenskap.
10 Og det skjedde at jeg så og

fikk se mange vann som skilte
hedningefolkene fra mine brø-
dres ætt.

11 Og det skjedde at engelen
sa til meg: Se, Guds vrede er
over dine brødres ætt.

12 Og jeg så og fikk se en mann
blant hedningefolkene som var
adskilt fra mine brødres ætt
ved de mange vann, og jeg så at
aGuds Ånd kom ned og virket
på mannen, og han dro ut over
de mange vann, ja, til mine brø-
dres ætt som var i det lovede
land.
13 Og det skjedde at jeg så at

Guds Ånd virket på andre av
hedningefolkene, og de dro ut
av fangenskap over de mange
vann.

14 Og det skjedde at jeg så sto-
re askarer av hedningefolkene i
det blovede land, og jeg så at
Guds vrede var over mine brø-
dres ætt, og de ble cadspredt av
hedningefolkene og ble slått.

15 Og jeg så at Herrens Ånd
var over hedningefolkene, og
det gikk dem vel, og ade tok
landet i arv. Og jeg så at de var
hvite og meget skjønne og bfag-
re, likesom mitt folk var før de
ble cslått ihjel.

16 Og det skjedde at jeg, Nephi,
så at hedningefolkene som had-
de kommet ut av fangenskap,

ydmyket seg for Herren, og
Herrens kraft var med adem.
17 Og jeg så at hedningefolke-

nes moderfolk var forsamlet på
vannene, og på land også, for å
kjempe mot dem.

18 Og jeg så at Guds kraft var
med dem, og at Guds vrede var
over alle dem som var samlet
for å kjempe mot dem.

19 Og jeg, Nephi, så at hednin-
gefolkene som hadde dratt ut
av fangenskap, ble abefridd fra
alle andre nasjoners hender ved
Guds kraft.

20 Og det skjedde at jeg, Nephi,
så at det gikk dem vel i landet,
og jeg så en abok som var blant
dem.

21 Og engelen sa til meg: For-
står du bokens betydning?

22 Og jeg sa til ham: Nei, det
gjør jeg ikke.

23 Og han sa: Se, den går ut
av en jødes munn. Og jeg,
Nephi, så den, og han sa til
meg: aBoken som du ser, er en
bopptegnelse fra cjødene og in-
neholder Herrens pakter som
han har inngått med Israels
hus. Den inneholder også man-
ge av de hellige profeters pro-
fetier og er en opptegnelse lik
de graveringer som er på dmes-
singplatene, men ikke så mange.
Likevel inneholder de Herrens
pakter som han har inngått
med Israels hus, derfor er de av
stor verdi for hedningefolkene.

9a Åp 13:4–7.
12a vs Inspirasjon,

inspirere.
14a 2 Ne 1:11;

Mormon 5:19–20.
b vs Lovede land, Det.
c 1 Ne 22:7–8.

vs Israel — Israels
adspredelse.

15a 2 Ne 10:19.
b 2 Ne 5:21.
c Mormon 6:17–22.

16a L&p 101:80.
19a 2 Ne 10:10–14;

3 Ne 21:4; Ether 2:12.
20a 1 Ne 14:23.
23a 1 Ne 13:38;

2 Ne 29:4–12.
b vs Skriftene.
c 2 Ne 3:12.
d 1 Ne 5:10–13.
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24 Og Herrens engel sa til
meg: Du har sett at boken gikk
ut av en jødes munn, og da den
gikk ut av en jødes munn, inne-
holdt den fylden av Herrens
evangelium, den Herre som de
tolv apostler bærer vitnesbyrd
om, og deres vitnesbyrd er i
overensstemmelse med sann-
heten som er i Guds Lam.

25 Derfor går disse ting ut
fra ajødene i renhet til bhednin-
gefolkene i overensstemmelse
med sannheten som er i Gud.
26 Og etter at de går ut ved

Lammets tolv apostler fra jøde-
ne atil hedningefolkene, ser du
dannelsen av den bstore og
avskyelige ckirke, som er mer
avskyelig enn alle andre kirker,
for se, de har dtatt ut av Lam-
mets evangelium mange deler
som er eklare og meget verdi-
fulle, og mange av Herrens
pakter har de også tatt ut.

27 Og alt dette har de gjort
for å kunne forvrenge Herrens
rette veier, forblinde mennes-
kenes barns øyne og forherde
deres hjerter.

28 Derfor ser du at etter at
boken har gått igjennom den
store og avskyelige kirkes hen-
der, er mange klare og verdi-
fulle ting blitt tatt ut av den
boken som er Guds Lams bok.

29 Og etter at disse klare og
verdifulle ting ble tatt ut, går
den ut til alle hedningefolke-

nes nasjoner, og etter at den går
ut til alle hedningefolkenes na-
sjoner — ja, også med hednin-
gefolkene som har dratt ut av
fangenskap over de mange vann
som du har sett — ser du at på
grunn av de mange klare og
verdifulle ting som er tatt ut av
boken — som var lett å forstå
for menneskenes barn og som
Guds Lam ønsket skulle være
lett å forstå — på grunn av dis-
se ting som er tatt ut av Lam-
mets evangelium, vil overmåte
mange snuble — derfor har
Satan stor makt over dem.

30 Likevel ser du at hedninge-
folkene som er gått ut av fan-
genskap, og som ved Guds
kraft er gjort sterkere enn alle
andre nasjoner i det land som
er utvalgt fremfor alle andre
land, som er det land som Gud
Herren i en pakt han inngikk
med din far, ga hans ætt til aar-
veland — derfor ser du at Gud
Herren ikke vil tillate at hed-
ningefolkene utrydder fullsten-
dig den bblanding av din ætt
som er blant dine brødre.

31 Heller ikke vil han tillate
at hedningefolkene autrydder
dine brødres ætt.

32 Heller ikke vil Gud Herren
tillate at hedningefolkene for
alltid forblir i denne fryktelige
tilstand av blindhet, som du
ser de er i på grunn av de klare
og meget verdifulle deler av

25a 2 Ne 29:4–6;
L&p 3:16.
vs Jøder.

b vs Hedningefolkene.
26a Mat 21:43.

b 1 Ne 13:4–6;
14:3, 9–17.

c vs Frafall — Frafall
i den første kristne
kirke.

d Mormon 8:33;
Moses 1:41.

e 1 Ne 14:20–26;
Trosart 1:8.

30a vs Lovede land, Det.
b Alma 45:10–14.

31a 2 Ne 4:7; 10:18–19;
Jak bok 3:5–9;
Hel 15:12;
3 Ne 16:8–9;
Mormon 5:20–21.
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Lammets evangelium som er
blitt holdt tilbake av den aav-
skyelige kirke, som du så ble
dannet.

33 Derfor sier Guds Lam: Jeg
vil være barmhjertig mot hed-
ningefolkene ved å hjemsøke
levningen av Israels hus med
store straffedommer.

34 Og det skjedde at Herrens
engel talte til meg og sa: Se, sier
Guds Lam, etter at jeg har
hjemsøkt alevningen av Israels
hus — og den levning jeg taler
om, er din fars ætt — etter at
jeg har hjemsøkt dem med straf-
fedommer og har slått dem ved
hedningefolkenes hånd, og et-
ter at hedningefolkene bsnubler
kraftig på grunn av de meget
klare og verdifulle deler av
cLammets evangelium som er
blitt holdt tilbake av den av-
skyelige kirke, som er skjøgers
mor, sier Lammet — vil jeg på
den dag være barmhjertig mot
hedningefolkene og vil ved
min egen kraft dbringe frem for
dem mye av mitt evangelium,
og det skal være klart og verdi-
fullt, sier Lammet.

35 For se, sier Lammet: Jeg vil
åpenbare meg for din ætt for at
de skal skrive mange ting som
jeg skal lære dem, som skal væ-

re klare og verdifulle. Og etter
at din ætt blir drept, etter at de
og også dine brødres ætt syn-
ker ned i vantro, se, da askal
disse ting skjules for å komme
frem til hedningefolkene ved
Lammets gave og kraft.

36 Og i dem skal mitt aevange-
lium bli skrevet, sier Lammet,
min bklippe og min frelse.
37 Og avelsignet er de som

søker å frembringe mitt bSion
på den dag, for de skal ha cDen
Hellige Ånds gave og kraft, og
hvis de dholder ut til enden,
skal de bli løftet opp på den
siste dag og bli frelst i eLam-
mets evige rike, og hvor fagre
på fjellene skal ikke de være
som fforkynner fred, ja, budskap
om stor glede.

38 Og det skjedde at jeg så lev-
ningen av mine brødres ætt, og
også aGuds Lams bok som had-
de gått ut av jødens munn, at
den kom frem fra hedningefol-
kene btil levningen av mine
brødres ætt.

39 Og etter at den hadde kom-
met til dem, så jeg andre abøker
som ved Lammets kraft kom
frem fra hedningefolkene til
dem for å boverbevise hedninge-
folkene og levningen av mine
brødres ætt, og også jødene som

32a vs Djevel —
Djevelens kirke.

34a vs Josef, sønn av
Jakob.

b 1 Ne 14:1–3;
2 Ne 26:20.

c vs Evangelium.
d L&p 10:62.

vs Gjengivelsen
av evangeliet.

35a 2 Ne 27:6; 29:1–2.
vs Mormons bok.

36a 3 Ne 27:13–21.
b Hel 5:12;

3 Ne 11:38–39.
vs Klippe (sten).

37a L&p 21:9.
b vs Sion.
c vs Hellige Ånds

gave, Den.
d 3 Ne 27:16.

vs Holde ut.
e vs Celestial

herlighet.

f Jes 52:7;
Mosiah 15:14–18;
3 Ne 20:40.

38a 1 Ne 13:23;
2 Ne 29:4–6.

b Mormon 5:15.
39a vs Skriftene —

Profetier om hellige
skrifter.

b Esek 37:15–20;
2 Ne 3:11–12.
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var adspredt over hele jorden,
om at profetenes opptegnelser
og Lammets tolv apostlers opp-
tegnelser er csanne.
40 Og engelen talte til meg og

sa: Disse asiste opptegnelser
som du har sett blant hednin-
gefolkene, skal bstadfeste sann-
heten av de cførste som er fra
Lammets tolv apostler, og skal
gjøre kjent de klare og verdiful-
le ting som er blitt tatt ut av
dem, og skal gjøre kjent for alle
slekter, tungemål og folk at
Guds Lam er sønn av den evige
Fader og er dverdens Frelser,
og at alle mennesker må kom-
me til ham, ellers kan de ikke
bli frelst.

41 Og de må komme i over-
ensstemmelse med de ord som
skal stadfestes ved Lammets
munn, og Lammets ord skal
gjøres kjent i din ætts oppteg-
nelser såvel som i Lammets
tolv apostlers opptegnelser.
Derfor skal de begge føyes sam-
men til aett, for det er bén Gud
og én chyrde over hele jorden.

42 Og tiden kommer da han
skal åpenbare seg for alle na-
sjoner, både for ajødene og hed-
ningefolkene. Og etter at han
har åpenbart seg for jødene og
hedningefolkene, skal han åpen-
bare seg for hedningefolkene

og for jødene, og de bsiste skal
bli de første, og de cførste skal
bli de siste.

KAPITTEL 14

En engel forteller Nephi hvordan
hedningefolkene vil bli velsignet og
forbannet — Det er bare to kirker:
Guds Lams Kirke og djevelens kirke
— Guds hellige i alle nasjoner blir
forfulgt av den store og avskyelige
kirke — Apostelen Johannes vil
skrive om verdens ende. Ca. 600–
592 f.Kr.
Og det skal skje at hvis ahed-
ningefolkene lytter til Guds
Lam på den dag han skal åpen-
bare seg for dem i ord og bkraft,
og virkelig fjerner sine csnuble-
stener —

2 og ikke forherder sine hjerter
mot Guds Lam, skal de regnes
blant din fars ætt, ja, de skal
aregnes blant Israels hus, og de
skal være et bvelsignet folk i det
lovede land for evig. De skal
aldri mer føres i fangenskap,
og Israels hus skal aldri mer bli
adspredt.

3 Og den store agrav som er
blitt gravd for dem av den store
og avskyelige kirke, som ble
grunnlagt av djevelen og hans
barn så han kunne lede menne-

c 1 Ne 14:30.
40a 2 Ne 26:16–17; 29:12.

vs Mormons bok.
b Mormon 7:8–9.
c vs Bibel.
d Se tittelsiden i

Mormons bok.
Moses 1:6.

41a Esek 37:17.
b 5M 6:4; Joh 17:21–23;

2 Ne 31:21.

c vs Gode hyrde.
42a L&p 90:8–9;

107:33; 112:4.
b Jak bok 5:63.
c Luk 13:30;

1 Ne 15:13–20.
14 1a 3 Ne 16:6–13.

vs Hedningefolkene.
b 1 Tess 1:5;

1 Ne 14:14;
Jak bok 6:2–3.

c Jes 57:14;
1 Ne 13:29, 34;
2 Ne 26:20.

2a Gal 3:7, 29;
2 Ne 10:18–19;
3 Ne 16:13; 21:6, 22;
Abr 2:9–11.

b 2 Ne 6:12; 10:8–14;
3 Ne 16:6–7; 20:27.

3a 1 Ne 22:14;
L&p 109:25.
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skenes sjeler ned til helvete, ja,
den store grav som er blitt gravd
til menneskenes undergang,
skal fylles med dem som gravde
den, til deres fullstendige øde-
leggelse, sier Guds Lam, men
ikke sjelens ødeleggelse med
mindre den kastes i det bhelve-
te som ikke har noen ende.

4 For se, det er slik djevelen
tar til fange, og slik er det også
Gud er rettferdig mot alle som
utøver ugudelighet og avskye-
lighet for ham.

5 Og det skjedde at engelen
talte til meg, Nephi, og sa: Du
har sett at hvis hedningefolke-
ne omvender seg, skal det bli
vel med dem, og du kjenner og-
så de pakter Herren har inngått
med Israels hus, og du har også
hørt at den som aikke omven-
der seg, må gå til grunne.

6 Derfor, ave hedningefolkene
hvis de forherder sine hjerter
mot Guds Lam.

7 For den tid kommer, sier
Guds Lam, da jeg vil utføre et
stort og astrålende verk blant
menneskenes barn, et verk som
enten på den ene eller den an-
dre måten skal vare evindelig,
enten for å overbevise dem om
fred og bevig liv eller for å over-
gi dem til sine hårde hjerter og
forblindede tanker, så de blir
ført ned i fangenskap og også

blir ødelagt både timelig og
åndelig i overensstemmelse
med cdjevelens fangenskap som
jeg har omtalt.

8 Og det skjedde at da engelen
hadde talt disse ord, sa han til
meg: Husker du aFaderens pak-
ter med Israels hus? Og jeg
svarte ham: Ja.

9 Og det skjedde at han sa til
meg: Se og betrakt den store og
avskyelige kirke som er avsky-
elighetenes mor og som adjeve-
len har grunnlagt.

10 Og han sa til meg: Se, det er
bare ato kirker. Den ene er Guds
Lams kirke, og den bandre er
djevelens kirke. Den som ikke
tilhører Guds Lams kirke, tilhø-
rer derfor den store kirke som
er avskyelighetenes mor, og hun
er hele jordens cskjøge.
11 Og det skjedde at jeg så og

fikk se hele jordens skjøge, og
hun satt på mange avann, og
bhun hadde herredømme over
hele jorden blant alle nasjoner,
slekter, tungemål og folk.

12 Og det skjedde at jeg så
Guds Lams kirke, og dens antall
var afå på grunn av skjøgens
ugudelighet og avskyeligheter,
hun som satt på de mange vann.
Ikke desto mindre så jeg at Guds
Lams kirke som besto av Guds
hellige, også var over bhele jor-
den, og deres herredømme på

b vs Fordømme,
fordømmelse;
Helvete.

5a vs Omvende,
omvendelse.
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jorden var lite på grunn av ugu-
deligheten til den store skjøge
som jeg så.
13 Og det skjedde at jeg så

at avskyelighetenes store mor
samlet sammen store skarer
overalt på jorden blant alle hed-
ningefolkenes nasjoner for å
akjempe mot Guds Lam.
14 Og det skjedde at jeg,

Nephi, så at Guds Lams kraft
falt på de hellige i Lammets
kirke og på Herrens pakts folk
som var adspredt over hele jor-
dens overflate, og de var væp-
net med rettskaffenhet og med
aGuds kraft i stor herlighet.
15 Og det skjedde at jeg så at

Guds vrede ble autøst over den
store og avskyelige kirke, så det
ble kriger og rykter om kriger
blant alle bnasjoner og slekter
på jorden.

16 Og da det begynte å bli
akriger og rykter om kriger
blant alle nasjoner som tilhørte
avskyelighetenes mor, talte en-
gelen til meg og sa: Se, Guds
vrede er over skjøgers mor, og
du ser alt dette.
17 Og når den adag kommer at

bGuds vrede blir utøst over skjø-
gers mor — som er hele jordens
store og avskyelige kirke som
djevelen har grunnlagt — på
den dag skal cFaderens verk be-
gynne, og han vil berede veien

for å oppfylle de dpakter han
har inngått med sitt folk som er
av Israels hus.

18 Og det skjedde at engelen
talte til meg og sa: Se!

19 Og jeg så og fikk se en
mann, og han var kledd i en
hvit kjortel.

20 Og engelen sa til meg: Se,
aen av Lammets tolv apostler.
21 Se, han skal se og skrive

resten av dette, ja, også mange
ting som har hendt.

22 Og han skal også skrive om
verdens ende.

23 Derfor er de ting han skal
skrive, rettferdige og sanne, og
se, de er skrevet i den aboken
du så komme ut av jødens
munn. Og på den tid de kom ut
av jødens munn — eller på den
tid da boken kom ut av jødens
munn — var de ting som ble
skrevet, klare og rene og var
meget bverdifulle og lette å for-
stå for alle mennesker.

24 Og se, av det som denne
aLammets apostel skal skrive,
er det mange ting som du har
sett, og se, resten skal du se.

25 Men det du heretter skal se,
skal du ikke skrive, for Gud
Herren har bestemt at Guds
Lams apostel skal askrive det.

26 Til andre som har levd,
har han også vist alle ting, og
de har skrevet dem, og det er

13a Åp 17:1–6; 18:24;
1 Ne 13:5;
L&p 123:7–8.

14a Jak bok 6:2;
L&p 38:32–38.

15a L&p 1:13–14.
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L&p 87:6.
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Mormon 8:30.
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b 1 Ne 22:15–16.
c 3 Ne 21:7, 20–29.
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1 Ne 14:27.

23a 1 Ne 13:20–24;
Mormon 8:33.

b 1 Ne 13:28–32.
24a Ether 4:16.
25a Joh 20:30–31;

Åp 1:19.
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aforseglet for å komme frem i sin
renhet til Israels hus i Herrens
egen beleilige tid i overens-
stemmelse med sannheten som
er i Lammet.
27 Og jeg, Nephi, hørte og bæ-

rer vitnesbyrd om at navnet på
Lammets apostel var aJohannes,
ifølge engelens ord.
28 Og se, jeg, Nephi, forbys

å skrive resten av det jeg så og
hørte, derfor nøyer jeg meg med
å skrive det jeg har skrevet,
men jeg har bare skrevet en li-
ten del av det jeg så.

29 Og jeg bærer vitnesbyrd
om at jeg så det som min afar så,
og Herrens engel gjorde det
kjent for meg.
30 Og nå slutter jeg å tale om

det jeg så da jeg ble ført bort i
Ånden, og selv om alt jeg så
ikke er skrevet, er i hvert fall
det jeg har skrevet, asant. Og
slik er det. Amen.

KAPITTEL 15

I de siste dager skal Lehis ætt motta
evangeliet fra hedningefolkene —
Israels innsamling blir sammenlig-
net med et oliventre hvis naturlige
grener vil bli podet inn på ny —
Nephi tyder synet om livets tre og
taler om at Gud er rettferdig når
han skiller de ugudelige fra de
rettferdige. Ca. 600–592 f.Kr.
Og det skjedde at jeg, Nephi,
etter å ha vært ført bort i Ånden

og hadde sett alle disse ting,
vendte tilbake til min fars telt.

2 Og det skjedde at jeg så mine
brødre, og de trettet med hver-
andre om det min far hadde
sagt til dem.

3 For han talte virkelig om
mange store ting til dem som
var vanskelige å aforstå hvis
man ikke spurte Herren. Og de
hadde forherdet sine hjerter,
derfor så de ikke hen til Herren
som de burde.

4 Og nå var jeg, Nephi, bedrø-
vet på grunn av deres hårde
hjerter og også på grunn av det
jeg hadde sett. Og jeg visste at
det uunngåelig måtte skje på
grunn av menneskenes barns
store ugudelighet.

5 Og det skjedde at jeg var
overveldet på grunn av mine
alidelser, for jeg følte at mine
lidelser overgikk alt på grunn
av bmitt folks ødeleggelse, for
jeg hadde sett deres fall.

6 Og det skjedde at da jeg had-
de kommet til akrefter, talte jeg
til mine brødre og ønsket å få
vite hvorfor de hadde trettet
med hverandre.

7 Og de sa: Se, vi kan ikke for-
stå de ord vår far har talt om
oliventreets naturlige grener og
også om hedningefolkene.

8 Og jeg sa til dem: Har dere
aspurt Herren?
9 Og de sa til meg: Det har vi

ikke, for Herren gjør ikke slike
ting kjent for oss.

26a 2 Ne 27:6–23;
Ether 3:21–27; 4:4–7;
L&p 35:18;
JS—H 1:65.

27a Åp 1:1–3.
29a 1 Ne 8.

30a 2 Ne 33:10–14.
15 3a 1 Kor 2:10–12;

Alma 12:9–11.
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b Enos 1:13;
Mormon 6:1.

6a Moses 1:10;
JS—H 1:20, 48.

8a Mosiah 26:13;
Alma 40:3.
vs Bønn.
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10 Se, jeg sa til dem: Hvorfor
holder dere ikke Herrens bud?
Hvorfor vil dere gå til grunne på
grunn av aderes hårde hjerter?

11 Husker dere ikke hva
Herren har sagt? Hvis dere ik-
ke forherder deres hjerter, men
aber til meg i tro, stoler på at
dere skal motta og holder mine
bud med flid, skal disse ting
visselig gjøres kjent for dere.
12 Se, jeg sier dere at Israels

hus ble sammenlignet med et
oliventre av Herrens Ånd som
var med vår far, og se, er vi ikke
brukket av fra Israels hus, og er
vi ikke en agren av Israels hus?
13 Og det vår far mener når

han sier at de naturlige grener
skal podes inn gjennom hed-
ningefolkenes fylde, er at i de
siste dager når vår ætt, ja, i
mange år, skal ha asunket ned i
vantro, og mange generasjoner
etter at bMessias har åpenbart
seg i et legeme for menneske-
nes barn, da skal fylden av
cMessias’ evangelium komme
til hedningefolkene, og fra
dhedningefolkene til levningen
av vår ætt.
14 Og på den dag skal levnin-

gen av vår aætt vite at de er av
Israels hus og at de er Herrens
bpakts folk. Da skal de også vite
og komme til ckunnskap om

sine forfedre, og også få kunn-
skap om sin Forløsers evange-
lium som ble forkynt til deres
fedre av ham. Derfor skal de
komme til kunnskap om sin
Forløser og om sannheten i hans
lære, så de kan vite hvordan de
kan komme til ham og bli frelst.

15 Og vil de ikke på den dag
fryde seg og prise sin evige
Gud, sin aklippe og sin frelse?
Ja, vil de ikke på den dag motta
styrke og næring fra det sanne
boliventre? Ja, vil de ikke kom-
me inn i Guds sanne hjord?

16 Se, jeg sier dere: Jo, de skal
igjen erindres blant Israels hus,
og fordi de er en naturlig gren
av oliventreet, skal de apodes
inn i det sanne oliventre.

17 Det er dette vår far mener,
og han mener at det først vil
skje etter at de er blitt adspredt
av hedningefolkene, og han
mener at det skal skje ved hed-
ningefolkene, så Herren kan
vise hedningefolkene sin makt,
nettopp fordi han skal bli afor-
kastet av jødene eller av Israels
hus.

18 Derfor har vår far ikke bare
talt om vår ætt, men også om
hele Israels hus og har henvist
til pakten som skulle oppfylles
i de siste dager, en pakt Herren
inngikk med vår far Abraham,

10a vs Frafall.
11a Jak brev 1:5–6;

Enos 1:15;
Moroni 7:26;
L&p 18:18.
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1 Ne 10:12–14; 19:24.
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og som lød: I din aætt skal alle
jordens slekter velsignes.

19 Og det skjedde at jeg, Nephi,
talte mye til dem om dette,
ja, jeg talte til dem om ajøde-
nes gjenopprettelse i de siste
dager.
20 Og jeg forklarte også aJesa-

jas ord for dem, han som talte
om at jødene, eller Israels hus,
skulle gjenopprettes, og etter at
de var gjenopprettet, skulle de
aldri mer forvirres, heller ikke
skulle de bli adspredt igjen. Og
det skjedde at jeg talte mange
ord til mine brødre, så de ble
beroliget og bydmyket seg for
Herren.
21 Og det skjedde at de talte til

meg igjen og sa: Hva betyr det
som vår far så i en drøm? Hva
betyr atreet som han så?

22 Og jeg sa til dem: Det var et
symbol på alivets tre.

23 Og de sa til meg: Hva betyr
ajernstangen som vår far så, som
ledet til treet?
24 Og jeg sa til dem at den var

aGuds ord, og alle som ville lyt-
te til Guds ord og bholde fast
ved det, skulle aldri gå til grun-
ne. Heller ikke kunne cmotstan-
derens dfristelser og brennende
epiler overmanne dem, gjøre
dem blinde eller lede dem bort
til fortapelse.

25 Derfor formante jeg, Nephi,
dem og ba dem gi aakt på
Herrens ord, ja, jeg formante
dem av hele min sjels styrke og
med alle evner jeg var i besit-
telse av, og ba dem gi akt på
Guds ord og alltid huske å hol-
de hans bud i alle ting.

26 Og de sa til meg: Hva betyr
aelven med vann som vår far så?
27 Og jeg sa til dem at avannet

som min far så, var burenhet, og
så oppslukt var han av andre
ting at han ikke la merke til
vannets urenhet.

28 Og jeg sa til dem at det var
et fryktelig asvelg som skilte de
ugudelige fra livets tre og også
fra Guds hellige.

29 Og jeg sa til dem at det var
et symbol på det redselsfulle
ahelvete som engelen fortalte
meg var beredt for de ugudeli-
ge.

30 Og jeg sa til dem at vår far
også så at aGuds rettferdighet
også skilte de ugudelige fra de
rettferdige, en rettferdighet som
skinner like klart som en flam-
mende ild som stiger opp til
Gud evindelig og alltid og aldri
tar slutt.

31 Og de sa til meg: Betyr det-
te legemets plager i aprøvelsens
dager, eller betyr det sjelens en-
delige tilstand etter det fysiske
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legemes bdød, eller snakkes det
om timelige ting?

32 Og det skjedde at jeg sa
til dem at det var et symbol
både på timelige og åndelige
ting, for den dag skulle komme
da de måtte dømmes etter
sine agjerninger, ja, etter de
gjerninger som var gjort av det
fysiske legeme i deres prøve-
tids dager.

33 Hvis de derfor skulle adø
i sin ugudelighet, måtte de
også bli bvist bort fra det som
er åndelig og det som angår
rettferdighet. Derfor må de
føres frem for Gud for å bli
cdømt etter sine dgjerninger,
og hvis deres gjerninger har
vært urene, må de nødvendig-
vis selv også være eurene, og
hvis de selv er urene, kan de på
ingen måte fbo i Guds rike, i
så fall måtte Guds rike også
være urent.

34 Men se, jeg sier dere at
Guds rike er ikke aurent, og in-
tet urent kan komme inn i Guds
rike, derfor må det nødvendig-
vis være et urent sted beredt
for det som er urent.
35 Og det er et sted beredt, ja,

det redselsfulle ahelvete som jeg
har omtalt, og som bdjevelen har
beredt. Derfor er menneskenes
sjelers endelige tilstand å bo i
Guds rike eller å bli utstøtt på

grunn av den crettferdighet
som jeg har omtalt.

36 Derfor blir de ugudelige
vist bort fra de rettferdige og
også fra alivets tre hvis frukt er
meget verdifull og mer bønske-
lig enn all annen frukt, ja, den
er den cstørste av alle dGuds ga-
ver. Og slik talte jeg til mine
brødre. Amen.

KAPITTEL 16

De ugudelige synes sannheten er
hård — Lehis sønner gifter seg med
Ismaels døtre — Liahona viser
hvilken vei de skal følge i villmar-
ken — Fra tid til annen skrives
budskap fra Herren på Liahona —
Ismael dør, og hans familie knur-
rer på grunn av lidelser. Ca. 600–
592 f.Kr.
Og nå skjedde det at da
jeg, Nephi, hadde sluttet å tale
til mine brødre, sa de til meg:
Du har forkynt hårde ord til
oss, mer enn vi er istand til å
bære.

2 Og det skjedde at jeg sa til
dem at jeg visste at jeg hadde
talt hårdt mot de ugudelige i
overensstemmelse med sannhe-
ten, og jeg har rettferdiggjort
de rettferdige, og har båret vit-
nesbyrd om at de skulle løftes
opp på den siste dag. Derfor

b Alma 40:6, 11–14.
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33a Mosiah 15:26;
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synes de askyldige at bsannheten
er hård, for den cskjærer dem
i hjertet.
3 Og nå, mine brødre, hvis

dere var rettferdige og var vil-
lige til å lytte til sannheten og
gi akt på den så dere kunne
avandre rettskaffent for Gud,
da ville dere ikke knurre på
grunn av sannheten og si: Du
taler hårde ting til oss.
4 Og det skjedde at jeg, Nephi,

med all flid formante mine brø-
dre til å holde Herrens bud.

5 Og det skjedde at de aydmy-
ket seg for Herren, så jeg gledet
meg og hadde stort håp for
dem at de ville vandre på rett-
ferdighetens stier.
6 Alt dette ble sagt og gjort

mens min far bodde i et telt i
dalen som han kalte Lemuel.

7 Og det skjedde at jeg, Nephi,
tok en av aIsmaels døtre til bhus-
tru, og mine brødre tok også en
hustru blant Ismaels døtre, og
cZoram tok Ismaels eldste dat-
ter til hustru.
8 Og på denne måten hadde

min far utført alle befalinger
som Herren hadde gitt ham, og
jeg, Nephi, hadde også blitt rikt
velsignet av Herren.

9 Og det skjedde at Herrens
røst talte til min far om natten
og befalte ham at han neste dag
skulle fortsette sin reise i vill-
marken.

10 Og det skjedde at da min
far sto opp om morgenen og

gikk til teltdøren, så han til sin
store forbauselse en rund akule
på marken. Den var kunstfer-
dig utført og var laget av fin
messing. Og inne i kulen var
det to visere, og den ene pekte i
den retningen vi skulle dra i
villmarken.

11 Og det skjedde at vi samlet
sammen alt vi skulle ta med oss
ut i villmarken, og alt som var
igjen av de fødemidler Herren
hadde gitt oss, og vi hentet all-
slags frø og tok det med oss ut i
villmarken.

12 Og det skjedde at vi tok
våre telt, dro ut i villmarken og
krysset elven Laman.

13 Og det skjedde at vi reiste
i fire dager i en nesten syd-
sydøstlig retning, og vi slo opp
våre telt igjen og kalte stedet
Shazer.

14 Og det skjedde at vi tok
våre buer og våre piler og dro
ut i villmarken for å skaffe mat
til våre familier, og da vi hadde
skaffet mat til våre familier,
vendte vi tilbake til våre famili-
er i villmarken, til stedet Shazer.
Og vi dro ut i villmarken igjen i
samme retning og holdt oss i de
mest fruktbare deler av villmar-
ken som var i grensetraktene
ved aRødehavet.

15 Og det skjedde at vi reiste i
mange dager, og underveis
skaffet vi oss mat med våre buer
og våre piler, med våre stener
og våre slynger.

16 2a Joh 3:20; 2 Ne 33:5;
Enos 1:23; Hel 14:10.
vs Skyld (følelse).
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16 Og vi fulgte den aretning
som kulen viste, og det førte
oss til de mest fruktbare deler
av villmarken.

17 Og da vi hadde reist i mange
dager, slo vi opp våre telt en tid,
så vi igjen kunne hvile oss og
skaffe mat til våre familier.

18 Og det skjedde at da jeg,
Nephi, dro ut for å skaffe mat,
se, da brakk jeg buen min som
var laget av edelt astål, og etter
at jeg hadde brukket buen min,
se, da ble mine brødre sinte på
meg fordi buen min var gått
tapt, for vi greide ikke å skaffe
mat.

19 Og det skjedde at vi kom
tilbake til våre familier uten
mat, og da de var svært trette
etter reisen, led de meget av
mangel på mat.

20 Og det skjedde at Laman og
Lemuel og Ismaels sønner be-
gynte å knurre svært meget på
grunn av sine lidelser og plager
i villmarken, og min far begyn-
te også å knurre mot Herren sin
Gud, ja, de var alle overmåte
sørgmodige og knurret til og
med mot Herren.

21 Nå skjedde det at jeg, Nephi,
ble plaget av mine brødre fordi
buen min var gått tapt, og da
spennet var gått ut av deres
buer, begynte det å bli overmå-
te vanskelig, for vi greide ikke
å skaffe mat.

22 Og det skjedde at jeg, Nephi,
talte mye til mine brødre fordi

de hadde forherdet sine hjerter
igjen og til og med aanklaget
Herren sin Gud.

23 Og det skjedde at jeg, Nephi,
laget en bue av tre og en pil av
en rett pinne. Derfor rustet jeg
meg med en bue og en pil, med
en slynge og med stener, og sa
til min afar: Hvor skal jeg gå for
å finne mat?

24 Og det skjedde at han
aspurte Herren, for de hadde
ydmyket seg på grunn av mine
ord, for jeg sa mange ting til
dem av hele min sjels styrke.

25 Og det skjedde at Herrens
røst kom til min far, og han ble i
sannhet arefset fordi han hadde
knurret mot Herren, ja, så han
ble bragt ned i den dypeste sorg.

26 Og det skjedde at Herrens
røst sa til ham: Se på kulen,
og legg merke til det som er
skrevet.

27 Og det skjedde at da min
far så det som var skrevet på
kulen, fryktet og skalv han
sterkt, og det gjorde også mine
brødre og Ismaels sønner og
våre hustruer.

28 Og det skjedde at jeg, Nephi,
så viserne som var i kulen, at
de virket i forhold til den atro
og flid og oppmerksomhet vi
viste dem.

29 Og det var også skrevet en
ny skrift på dem som var lett å
lese og som ga oss aforståelse
av Herrens veier, og den ble
skrevet og forandret fra tid til
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annen i forhold til den tro og flid
vi viste den. Og således ser vi at
Herren med bsmå midler kan få
store ting til å skje.

30 Og det skjedde at jeg, Nephi,
gikk opp på toppen av fjellet i
samsvar med de anvisninger
som ble gitt på kulen.

31 Og det skjedde at jeg drep-
te ville dyr, så jeg greide å skaf-
fe mat til våre familier.

32 Og det skjedde at jeg vend-
te tilbake til våre telt og bar med
meg dyrene jeg hadde drept, og
hvor stor var ikke deres glede
da de så at jeg hadde greid å
skaffe mat! Og det skjedde at
de ydmyket seg for Herren og
ga ham takk.

33 Og det skjedde at vi reiste
videre i nesten samme retning
som til å begynne med, og etter
at vi hadde reist i mange dager,
slo vi opp våre telt igjen for å
være der en tid.

34 Og det skjedde at aIsmael
døde og ble begravet på et sted
som ble kalt Nahom.
35 Og det skjedde at Ismaels

døtre sørget svært meget over
tapet av sin far og over sine
alidelser i villmarken. Og de
knurret mot min far fordi han
hadde ført dem ut av Jerusalems
land, og sa: Vår far er død, ja, vi
har vandret lenge omkring i
villmarken, vi har gjennomgått
mye og har måttet tåle hunger,
tørst og utmattelse, og etter alle
disse lidelser kommer vi sikkert
til å dø av sult i villmarken.

36 Og slik knurret de mot
min far og også mot meg, og
de ønsket å vende tilbake til
Jerusalem.

37 Og Laman sa til Lemuel og
også til Ismaels sønner: Se, la
oss aslå vår far ihjel, og likele-
des vår bror, Nephi, som har
utpekt seg selv til å bråde over
oss og være vår lærer — vi som
er hans eldre brødre.

38 Han sier at Herren har talt
med ham og også at aengler har
betjent ham. Men se, vi vet at
han lyver for oss, og han fortel-
ler oss dette og gjør mange ting
med sine snedige kunster for å
forblinde våre øyne, og tenker
kanskje at han kan føre oss ut i
en fremmed villmark. Og etter
at han har ført oss bort, tenker
han å gjøre seg til konge og råde
over oss, så han kan gjøre med
oss som han ønsker og lyster.
Og på denne måten egget min
bror, Laman, deres hjerter opp
til vrede.

39 Og det skjedde at Herren
var med oss, ja, Herrens røst
kom og talte mange ord til dem
og arefset dem svært meget. Og
etter at de var refset av Herrens
røst, vendte de sin vrede bort
og omvendte seg fra sine syn-
der, så Herren igjen velsignet
oss med mat så vi ikke omkom.

KAPITTEL 17

Nephi blir befalt å bygge et skip
— Hans brødre går imot ham —
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Han formaner dem ved å fortelle
historien om hvordan Gud behand-
let Israel — Nephi fylles med Guds
kraft — Hans brødre forbys å røre
ved ham for at de ikke skal visne
som tørt siv. Ca. 592–591 f.Kr.

Og det skjedde at vi fortsatte
vår reise i villmarken, og fra den
tid av reiste vi nesten østover.
Og vi led meget på reisen i vill-
marken, og våre kvinner fødte
barn i villmarken.
2 Og så store var de velsignel-

ser Herren ga oss, at selv om vi
levde av arått kjøtt i villmarken,
hadde våre kvinner rikelig med
die til sine barn og var sterke,
ja, som menn, og de begynte å
utholde reisen uten å klage.

3 Og således ser vi at Guds
befalinger må oppfylles. Og
hvis menneskenes barn aholder
Guds bud, nærer og styrker
han dem og tilveiebringer mid-
ler så de kan utføre det han
har befalt dem. Derfor bskaffet
han oss det vi trengte mens vi
oppholdt oss i villmarken.

4 Og vi oppholdt oss i villmar-
ken i mange år, ja, i hele åtte år.

5 Og vi kom til landet som
vi kalte Overflod fordi det var
så mye frukt og vill honning
der, og alt dette var forberedt
av Herren så vi ikke skulle
omkomme. Og vi så havet som
vi kalte Irreantum, som betyr
mange vann.

6 Og det skjedde at vi slo
opp våre telt på stranden, og
selv om vi hadde alidd mye og

gjennomgått mange vanskelig-
heter — ja, så mange at vi ikke
kan skrive om dem alle —
frydet vi oss svært meget da vi
kom frem til havet, og vi kalte
stedet Overflod fordi det var
så mye frukt der.

7 Og det skjedde at da jeg,
Nephi, hadde vært i landet
Overflod i mange dager, kom
Herrens røst til meg og sa: Stå
opp og gå opp i fjellet. Og det
skjedde at jeg sto opp, gikk opp
i fjellet og anropte Herren.

8 Og det skjedde at Herren tal-
te til meg og sa: Du skal bygge
et skip på den amåten som jeg
skal vise deg, så jeg kan føre
ditt folk over disse vann.

9 Og jeg sa: Herre, hvor skal
jeg gå for å finne malm jeg kan
smelte, så jeg kan lage verktøy
til å bygge skipet på den måten
som du har vist meg?

10 Og det skjedde at Herren
fortalte meg hvor jeg skulle gå
for å finne malm så jeg kunne
lage verktøy.

11 Og det skjedde at jeg, Nephi,
laget en belg av dyreskinn til
å blåse på ilden med, og da
jeg hadde laget en belg til å
blåse på ilden med, slo jeg to
stener mot hverandre så jeg
kunne lage ild.

12 For hittil hadde ikke Herren
tillatt oss å gjøre opp mye ild
mens vi reiste i villmarken, for
han sa: Jeg vil la deres mat
bli velsmakende så dere ikke
behøver å akoke den.
13 Og jeg vil også være deres
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lys i villmarken, og hvis dere
holder mine bud, vil jeg abere-
de veien for dere. Hvis dere
derfor holder mine bud, skal
dere bli ledet til det blovede
land, og dere skal cvite at dere
blir ledet av meg.
14 Ja, Herren sa også: Etter

at dere er kommet til det love-
de land, skal dere avite at jeg,
Herren, er bGud, og at jeg,
Herren, reddet dere fra å bli ut-
ryddet, ja, at jeg førte dere ut
av Jerusalems land.
15 Derfor anstrengte jeg,

Nephi, meg for å holde Herrens
bud og ba mine brødre inn-
stendig om å være trofaste og
flittige.

16 Og det skjedde at jeg laget
verktøy av malmen som jeg
smeltet ut av fjellet.

17 Og da mine brødre forsto
at jeg var i ferd med å abygge
et skip, begynte de å knurre
mot meg og sa: Vår bror er en
dåre, for han tror han kan byg-
ge et skip, ja, han tror også at
han kan krysse disse store
vann.

18 Og slik beklaget mine brø-
dre seg over meg og ville ikke
arbeide, for de trodde ikke at
jeg kunne bygge et skip, heller
ikke ville de tro at jeg ble un-
dervist av Herren.

19 Og nå skjedde det at jeg,
Nephi, ble overmåte bedrøvet
på grunn av deres hårde hjer-
ter, og da de så at jeg begynte å
bli bedrøvet, ble de så glade i

sine hjerter at de alo av meg og
sa: Vi visste at du ikke kunne
bygge et skip, for vi visste at du
manglet dømmekraft, derfor
kan du ikke utføre et så stort
arbeide.

20 Og du er akkurat som vår
far som er villedet av sitt hjer-
tes tåpelige ainnbilninger, ja,
han har ført oss ut av Jerusa-
lems land, og vi har vandret
omkring i villmarken i alle dis-
se år, og våre kvinner har ar-
beidet hårdt mens de var med
barn, og de har født barn i vill-
marken og har gjennomgått alt
unntatt døden, og det ville ha
vært bedre for dem å dø før de
kom ut av Jerusalem, enn å
gjennomgå alle disse lidelser.

21 Se, i alle disse år har vi lidd
i villmarken mens vi kunne ha
gledet oss over våre eiendeler
og vårt arveland, ja, vi kunne
ha vært lykkelige.

22 Og vi vet at det folk som
var i Jerusalems land, var et
arettferdig folk, for de holdt
Herrens lover og bud og alle
hans befalinger ifølge Mose-
loven. Derfor vet vi at de er et
rettferdig folk, og vår far har
dømt dem og har ledet oss bort
fordi vi lyttet til hans ord, og
vår bror er lik ham. I slike orde-
lag knurret mine brødre og an-
klaget oss.

23 Og det skjedde at jeg,
Nephi, talte til dem og sa: Tror
dere at våre fedre, som var
Israels barn, ville ha blitt ført
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ut av egypternes hender hvis de
ikke hadde lyttet til Herrens ord?
24 Ja, tror dere de ville ha blitt

ført ut av trelldom hvis Herren
ikke hadde befalt Moses at han
skulle aføre dem ut av trell-
dom?

25 Nå vet dere at Israels barn
var i atrelldom, og dere vet at
de var pålagt boppgaver som
var tunge å bære. Derfor vet
dere at det sikkert måtte være
godt for dem å bli ført ut av
trelldom.
26 Nå vet dere at aMoses ble

befalt av Herren å gjøre denne
store gjerning, og dere vet at
ved hans bord ble vannet i Rø-
dehavet delt til begge sider, og
de gikk igjennom på tørr
grunn.

27 Men dere vet at egypterne,
som var Faraos hær, druknet i
Rødehavet.

28 Dere vet også at de fikk
amanna å leve av i villmarken.
29 Ja, og dere vet også at

Moses ved sitt ord, ifølge Guds
kraft som var i ham, aslo på
klippen, og det kom vann ut så
Israels barn kunne slukke sin
tørst.
30 Og selv om de ble ledet ved

at Herren deres Gud og Forlø-
ser gikk foran dem og ledet
dem om dagen, ga dem lys om

natten og gjorde alt for dem
som var agavnlig for mennesk-
et, forherdet de sine hjerter
og forblindet sine tanker og
bspottet Moses og den sanne og
levende Gud.

31 Og det skjedde at han
adrepte dem ifølge sitt ord, og
han bledet dem ifølge sitt ord
og gjorde alle ting for dem iføl-
ge sitt ord, og ikke noe ble gjort
uten at det skjedde ved hans
ord.

32 Og etter at de hadde krys-
set elven Jordan, gjorde han
dem så sterke at de adrev lan-
dets barn ut, ja, så de ble ad-
spredt og drept.

33 Og tror dere at dette lands
barn som var i det lovede land
og som ble drevet ut av våre
fedre, tror dere at de var rett-
ferdige? Se, jeg sier dere: Nei.

34 Tror dere at våre fedre ville
ha blitt foretrukket fremfor
dem hvis de hadde vært rett-
ferdige? Jeg sier dere: Nei.

35 Se, aalle er like for Herren,
og den som er brettferdig, blir
cbegunstiget av Gud. Men se,
dette folk hadde forkastet alle
Guds ord, de var modne i synd,
og fylden av Guds vrede var
over dem. Og Herren forban-
net landet for dem og velsignet
det for våre fedre, ja, han
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forbannet det for dem så de ble
ødelagt, og velsignet det for
våre fedre så de fikk makt over
det.
36 Se, Herren har askapt bjor-

den for at den skulle cbefolkes,
og han har skapt sine barn for
at de skulle ta den i besittelse.

37 Og han aoppreiser en rett-
ferdig nasjon og utrydder de
ugudelige nasjoner.

38 De rettferdige leder han
inn i gode aland, men de ugu-
delige butrydder han og for-
banner landet for dem for
deres skyld.

39 Han hersker høyt i himlene,
for den er hans trone, og denne
jord er hans afotskammel.

40 Og han elsker dem som vil
ha ham som sin Gud. Se, han
elsket våre fedre, og han sluttet
en apakt med dem, ja, med
Abraham, bIsak og cJakob. Og
han husket de pakter som han
hadde inngått, derfor førte han
dem ut av landet dEgypt.
41 Og i villmarken tuktet

han dem med sitt ris, for de
aforherdet sine hjerter slik dere
også har gjort, og Herren tuk-
tet dem på grunn av deres
misgjerninger. Han sendte
brennende, flyvende bslanger
blant dem, og da de var bitt,
beredte han en vei så de kunne

bli chelbredet, og det eneste de
behøvde å gjøre, var å se, men
fordi middelet var så denkelt,
eller så lett, var det mange som
omkom.

42 Og fra tid til annen forher-
det de sine hjerter og aspottet
bMoses, ja, også Gud, men like-
vel vet dere at de ved hans ma-
keløse kraft ble ført ut, og inn i
det lovede land.

43 Og nå, etter alle disse ting
er tiden kommet da de er blitt
ugudelige, ja, nesten fullsten-
dig modne, og jeg vet ikke
annet enn at de på denne dag
er nær ved å bli drept, for jeg
vet at den dag visselig må kom-
me da de må drepes, bortsett
fra noen få som skal bli ført i
fangenskap.

44 Derfor abefalte Herren min
far at han skulle dra ut i vill-
marken, og jødene forsøkte å ta
hans liv, og bdere har også for-
søkt å ta hans liv, derfor er dere
mordere i deres hjerter, og dere
er lik dem.

45 Dere er asnare til å gjøre
misgjerninger, men sene til å
huske Herren deres Gud. Dere
har sett en bengel, og han talte
til dere, ja, dere har hørt hans
røst fra tid til annen, og han har
talt til dere med en mild, lav
røst, men dere var cfølelsesløse
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så dere ikke kunne føle hans
ord. Derfor har han talt til dere
som med en tordenrøst som
fikk jorden til å ryste som om
den skulle revne.
46 Og dere vet også at han ved

akraften i sitt allmektige ord
kan få jorden til å forgå, ja, og
dere vet at han ved sitt ord kan
få de ujevne steder til å bli jev-
ne, og jevne steder til å brytes
opp, hvordan kan dere da være
så hårdhjertet?
47 Se, jeg har store sjelekvaler

for deres skyld, og mitt hjerte
pines. Jeg er redd for at dere
vil bli vist bort for evig. Se, jeg
er så afull av Guds Ånd at mitt
legeme er buten styrke.
48 Og nå skjedde det at da jeg

hadde sagt dette, ble de sinte
på meg og ville kaste meg i ha-
vets dyp. Men da de kom for å
legge hånd på meg, talte jeg til
dem og sa: I Den Allmektige
Guds navn befaler jeg dere aik-
ke å røre meg, for jeg er så fylt
med bGuds kraft at mitt legeme
kan fortæres, og den som leg-
ger hånd på meg, skal cvisne
som et tørt siv og være som in-
tet for Guds kraft, for Gud skal
slå ham.

49 Og det skjedde at jeg, Ne-
phi, sa til dem at de ikke mer
skulle knurre mot sin far, heller
ikke skulle de nekte å arbeide
sammen med meg, for Gud
hadde befalt meg å bygge et
skip.

50 Og jeg sa til dem: aHvis

Gud hadde befalt meg å gjøre
alle ting, kunne jeg gjøre det.
Om han befalte meg å si til det-
te vann: Bli til jord, da skulle
det bli til jord, og hvis jeg sa
det, da ville det skje.

51 Og hvis Herren har så stor
makt og har utført så mange
mirakler blant menneskenes
barn, hvorfor skulle han så ik-
ke kunne aundervise meg så jeg
kan bygge et skip?

52 Og det skjedde at jeg, Ne-
phi, sa mange ting til mine brø-
dre så de ble gjort til skamme
og ikke kunne motsi meg. I
mange dager våget de heller ik-
ke å legge hånd på meg eller
røre meg med en finger. De vå-
get ikke å gjøre dette av frykt
for å visne, så kraftig var aGuds
Ånd, og slik hadde den virket
på dem.

53 Og det skjedde at Herren sa
til meg: Rekk din hånd ut igjen
mot dine brødre, og de skal ik-
ke visne for deg, men jeg vil
ryste dem, sier Herren, og det
vil jeg gjøre så de kan vite at jeg
er Herren deres Gud.

54 Og det skjedde at jeg rakte
ut min hånd mot mine brødre,
og de visnet ikke for meg, men
Herren rystet dem ifølge de
ord som han hadde talt.

55 Da sa de: Nå vet vi med
sikkerhet at Herren er med
deg, for vi vet at det er Herrens
kraft som har rystet oss. Og de
falt ned for meg og var nær ved
å atilbe meg, men jeg ville ikke
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la dem gjøre det, og sa: Jeg er
deres bror, ja, til og med deres
yngre bror. Tilbe derfor Herren
deres Gud, og hedre din far og
din mor, så dine bdager må bli
mange i det landet Herren din
Gud gir deg.

KAPITTEL 18

Skipet fullføres — Jakobs og Josefs
fødsel omtales — Følget går om-
bord for å reise til det lovede land
— Ismaels sønner og deres hustru-
er oppfører seg usømmelig og gjør
opprør — Nephi blir bundet, og
skipet drives tilbake av et fryktelig
uvær — Nephi blir satt fri, og på
hans bønn stilner stormen — Fol-
ket kommer til det lovede land. Ca.
591–589 f.Kr.
Og det skjedde at de tilba
Herren og gikk med meg. Vi
utførte et fint tømmermannsar-
beide, og fra tid til annen viste
Herren meg hvordan jeg skulle
bearbeide tømmeret til skipet.

2 Nå bearbeidet ikke jeg,
Nephi, tømmeret på den måten
som menneskene lærte, heller
ikke bygget jeg skipet på men-
neskers vis, men jeg bygget det
på den måten som Herren had-
de vist meg, derfor var det ikke
på menneskers vis.

3 Og jeg, Nephi, gikk ofte opp i
fjellet, og jeg aba ofte til Herren,
derfor bviste Herren meg store
ting.

4 Og det skjedde at da jeg had-

de fullført skipet ifølge Herrens
ord, så mine brødre at det var
godt og at arbeidet på det var
overmåte fint, derfor aydmyket
de seg for Herren igjen.

5 Og det skjedde at Herrens
røst kom til min far og sa at vi
skulle stå opp og gå ombord i
skipet.

6 Og det skjedde neste dag —
etter at vi hadde gjort alle for-
beredelser, hadde tatt med oss
mye frukt og akjøtt fra villmar-
ken og rikelig med honning og
fødemidler slik Herren hadde
befalt oss — gikk vi ombord i
skipet med hele vår last, med
vårt såkorn og alt vi hadde tatt
med oss, enhver etter sin alder,
derfor gikk vi alle ombord i
skipet med våre hustruer og
våre barn.

7 Min far hadde fått to sønner
i villmarken, den eldste het
aJakob og den yngste bJosef.

8 Og det skjedde at da vi alle
hadde gått ombord i skipet og
hadde tatt med oss våre føde-
midler og det vi hadde fått be-
faling om, la vi ut på ahavet og
ble drevet av vinden mot det
blovede land.

9 Og etter å ha blitt drevet
frem av vinden i mange dager,
begynte mine brødre og Isma-
els sønner og også deres hus-
truer å gjøre seg lystige, så de
begynte å danse og synge og
tale på en meget usømmelig
måte, ja, de glemte til og med
ved hvilken kraft de var blitt

b 2M 20:12;
Mosiah 13:20.

18 3a vs Bønn.
b vs Åpenbaring.

4a 1 Ne 16:5.
6a 1 Ne 17:2.
7a 2 Ne 2:1.

b 2 Ne 3:1.

8a 2 Ne 10:20.
b 1 Ne 2:20.

vs Lovede land, Det.



45 1 Nephi 18:10–19

ført dit, og de oppførte seg me-
get usømmelig.
10 Og jeg, Nephi, begynte å

bli overmåte redd for at Herren
skulle bli vred på oss og straffe
oss på grunn av våre mis-
gjerninger så vi ble oppslukt i
havets dyp. Derfor begynte
jeg, Nephi, å tale meget alvor-
lig til dem, men se, de ble
asinte på meg og sa: Vi vil
ikke at vår yngre bror skal
bråde over oss.

11 Og det skjedde at Laman
og Lemuel tok og bandt meg
med et rep og behandlet meg
meget brutalt. Likevel atillot
Herren det, så han kunne vise
at han hadde makt til å oppfyl-
le det han hadde sagt om de
ugudelige.

12 Og det skjedde etter at de
hadde bundet meg så jeg ikke
kunne røre meg, at akompasset
som Herren hadde beredt, slut-
tet å virke.

13 Derfor visste de ikke hvor
de skulle styre skipet, for det
brøt ut en sterk storm, ja, et stort
og fryktelig uvær. Og vi ble
adrevet tilbake på vannet i tre
dager, og de begynte å bli meget
redde for at de skulle drukne i
havet, likevel løste de meg ikke.
14 Og den fjerde dagen vi

drev tilbake, ble uværet enda
mer forrykende.

15 Og det skjedde at vi var
nær ved å bli oppslukt i havets
dyp. Og etter at vi hadde blitt

drevet tilbake på vannene i fire
dager, begynte mine brødre å
aforstå at Guds straffedommer
var over dem, og at de måtte
omkomme hvis de ikke om-
vendte seg fra sine misgjernin-
ger. Derfor kom de til meg og
løste båndene om mine hånd-
ledd, som hadde hovnet sterkt
opp. Mine ankler var også
svært hovne, og det var meget
smertefullt.

16 Likevel så jeg hen til min
Gud og apriste ham hele dagen
lang, og jeg knurret ikke mot
Herren på grunn av mine lidel-
ser.

17 Nå hadde min far, Lehi, sagt
mange ting til dem, og også til
aIsmaels sønner, men se, de
slynget ut mange trusler mot
alle som talte min sak. Og mine
foreldre, som var nedbøyet av
år og som hadde lidd stor sorg
på grunn av sine barn, ble svake
og ble lagt på sykeseng.

18 På grunn av sin sorg og sto-
re bedrøvelse og mine brødres
misgjerninger var de nær ved å
bli tatt bort fra dette liv for å
møte sin Gud, ja, deres grå hår
var nær ved å bli lagt ned i stø-
vet, ja, sorgen var nær ved å
legge dem i en våt grav.

19 Og Jakob og Josef, som var
små og stadig trengte føde, var
også bedrøvet på grunn av sin
mors lidelser, men hverken
amin hustru, med sine tårer og
bønner, eller mine barn greide

10a 1 Ne 17:17–55.
b 1M 37:9–11;

1 Ne 16:37–38;
2 Ne 1:25–27.

11a Alma 14:11.

12a 1 Ne 16:10, 16, 26;
2 Ne 5:12;
Alma 37:38–47;
L&p 17:1.

13a Mosiah 1:17.

15a Hel 12:3.
16a Alma 36:28.
17a 1 Ne 7:4–20.
19a 1 Ne 7:19; 16:7.
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å bløtgjøre mine brødres hjer-
ter så de ville løse meg.
20 Og det var intet annet enn

Guds kraft som truet dem med
ødeleggelse som kunne bløtgjø-
re deres hjerter. Da de derfor
forsto at de var i ferd med å bli
oppslukt i havets dyp, omvend-
te de seg fra det de hadde gjort,
og løste meg.

21 Og det skjedde at da de had-
de løst meg, se, da tok jeg kom-
passet, og det virket som jeg
ønsket. Og det skjedde at jeg ba
til Herren, og etter at jeg hadde
bedt, løyet vinden, stormen la
seg, og det ble blikk stille.

22 Og det skjedde at jeg, Nephi,
styrte skipet så vi igjen seilte
mot det lovede land.

23 Og det skjedde at etter at
vi hadde seilt i mange dager,
kom vi til det alovede land, og
vi gikk i land og slo opp våre
telt, og vi kalte det det lovede
land.
24 Og det skjedde at vi begyn-

te å dyrke jorden, og vi begynte
å så frø, ja, vi la alle frø som vi
hadde hatt med oss fra Jerusa-
lems land, ned i jorden, og det
skjedde at de vokste frodig,
derfor ble vi rikelig velsignet.

25 Og det skjedde at da vi rei-
ste omkring i villmarken i det
lovede land, oppdaget vi at det
fantes alle slags dyr i skogene,
både ku og okse og esel og hest
og geit og villgeit, og alle slags
ville dyr som var til menneskers
bruk. Og vi fant allslags malm,
både av gull, sølv og kobber.

KAPITTEL 19

Nephi lager plater av malm og
skriver sitt folks historie — Isra-
els Gud vil komme seks hundre år
etter at Lehi forlot Jerusalem —
Nephi forteller om hans lidelser og
korsfestelse — Jødene vil bli for-
aktet og adspredt frem til de siste
dager da de vil vende seg til Herren.
Ca. 588–570 f.Kr.

Og det skjedde at jeg på Herrens
befaling laget plater av malm
hvor jeg kunne gravere en opp-
tegnelse om mitt folk. Og på
aplatene jeg laget, graverte jeg
min bfars opptegnelse og også
våre reiser i villmarken og min
fars profetier, og mange av mine
egne profetier har jeg også gra-
vert på dem.

2 Og da jeg laget dem, visste
jeg ikke at jeg skulle få befaling
fra Herren om å lage adisse
platene. Derfor er min fars opp-
tegnelse og hans fedres slekts-
historie og det meste av det vi
foretok oss i villmarken, gravert
på de første platene som jeg har
omtalt. Derfor er det som skjed-
de før jeg laget bdisse platene, i
sannhet mer nøyaktig beskrevet
på de første platene.

3 Og etter at jeg ifølge befaling
hadde laget disse platene, mot-
tok jeg, Nephi, en befaling om
at den kirkelige virksomhet og
profetiene — de klareste og
mest verdifulle deler av dem —
skulle skrives på adisse plate-
ne, og at det skulle skrives for å

23a vs Lovede land, Det.
19 1a vs Plater.

b 1 Ne 1:16–17; 6:1–3.

2a 2 Ne 5:30.
b 1 Ne 9:1–5.

3a Jak bok 1:1–4;

3:13–14; 4:1–4.
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undervise mitt folk som skulle
ta landet i besittelse, og også av
andre bvise årsaker som Herren
kjenner.

4 Derfor skrev jeg, Nephi, en
opptegnelse på de andre plate-
ne, som gir en beretning — ja,
eller som gir en mer utførlig
beretning — om mitt folks kri-
ger og stridigheter og utryd-
delse. Og dette har jeg gjort, og
jeg har befalt mitt folk hva de
skulle gjøre etter min bortgang
og at disse platene skulle over-
leveres fra generasjon til gene-
rasjon, eller fra én profet til den
neste, inntil Herren gir andre
befalinger.

5 Jeg skal senere forklare hvor-
dan jeg alaget disse platene, og
se, deretter fortsetter jeg som jeg
har sagt, og det gjør jeg for at de
helligste ting kan bli bbevart og
komme til mitt folks kunnskap.
6 Likevel skriver jeg ikke noe

på plater uten at jeg anser det
for å være ahellig. Og hvis jeg
begår feil, begikk de i fordums
tid feil også. Ikke slik å forstå at
jeg vil unnskylde meg på grunn
av det andre mennesker har
gjort, men på grunn av kjødets
bsvakhet vil jeg unnskylde meg.

7 For det som enkelte men-
nesker synes er av stor verdi
både for legeme og sjel, akter
andre for aintet og btråkker det
under fot. Ja, til og med Israels
Gud tråkker menneskene un-
der fot. Jeg sier tråkker under
fot, men jeg kunne si det med
andre ord — de akter ham for
intet og lytter ikke til hans råds
røst.

8 Og se, ifølge engelens ord
akommer han bseks hundre år
etter at min far forlot Jerusalem.

9 Og på grunn av sine misgjer-
ninger skal verden akte ham
for intet. Derfor pisker de ham
og han tåler det, og de slår ham
og han tåler det, ja, de aspytter
på ham og han tåler det på
grunn av sin kjærlige vennlighet
og sin langmodighet mot men-
neskenes barn.

10 Og avåre fedres Gud, som
bførte dem ut av Egypt, ut av
trelldom, og også bevarte dem i
villmarken, ja, Abrahams og
Isaks og Jakobs cGud, doverlater
seg, ifølge engelens ord, som et
menneske i ugudelige menne-
skers hender — for å bli eløftet
opp ifølge fZenocks ord, og for
å bli gkorsfestet ifølge Neums

b 1 Ne 9:4–5;
Morm ord 1:7;
L&p 3:19–20;
10:1–51.

5a 2 Ne 5:28–33.
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Ether 12:23–28.

7a 2 Ne 33:2;
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9a Jes 50:5–6;
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10a 2 Ne 26:12;

Mosiah 7:27;
27:30–31;
Alma 11:38–39;
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L&p 136:22.
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Mosiah 7:19;
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ord og for å bli lagt i en hgrav
ifølge iZenos’ ord om de tre da-
gers jmørke, som skulle være et
tegn gitt på hans død for dem
som skulle bo på øyene i havet,
og spesielt gitt til dem som er
av kIsraels hus.
11 For slik talte profeten: På

den dag skal Gud Herren visse-
lig avende seg til hele Israels
hus — til noen med sin røst på
grunn av deres rettferdighet og
til deres store glede og frelse,
og til andre med bsin krafts tor-
den og lynild, med uvær, ild,
røk og en cmørk tåke, ved at
djorden åpner seg og ved at
efjell løftes opp.
12 Og aalle disse ting må vis-

selig skje, sier profeten bZenos.
Og jordens cklipper må revne,
og fordi jorden stønner, skal
mange av kongene på øyene
i havet bli påvirket av Guds
Ånd til å utbryte: Naturens
Gud lider.

13 Og om dem som er i Jerusa-
lem, sier profeten at de skal bli
atuktet av alle mennesker fordi
de bkorsfester Israels Gud og
vender sine hjerter bort, forkas-
ter tegn og undere og Israels
Guds makt og herlighet.

14 Og fordi de vender sine hjer-

ter bort, sier profeten, og har
aforaktet Israels Hellige, skal de
vandre om i kjødet og omkom-
me og bli til bspott og cspe og bli
hatet av alle nasjoner.

15 Ikke desto mindre, når den
dag kommer, sier profeten, at
de aikke lenger vender sine
hjerter bort fra Israels Hellige,
da vil han huske de bpakter han
inngikk med deres fedre.

16 Ja, da vil han huske aøyene
i havet, og alle folk som er
av Israels hus, vil jeg bsamle
inn fra jordens fire hjørner,
sier Herren, ifølge profeten
Zenos’ ord.

17 Ja, og hele jorden skal ase
Herrens frelse, sier profeten,
og alle nasjoner, slekter, tunge-
mål og folk skal bli velsignet.

18 Og jeg, Nephi, har skrevet
dette til mitt folk så jeg kanskje
kan overtale dem til å huske
Herren sin Forløser.

19 Derfor taler jeg til hele Isra-
els hus, dersom de noensinne
skulle komme i besittelse av
adisse ting.
20 For se, min ånd er urolig,

noe som gjør meg trett, ja, så alle
mine ledd er svake på grunn av
dem som bor i Jerusalem, for
hadde ikke Herren vært barm-
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hjertig og vist meg hva som ville
skje med dem, slik han også
gjorde for profetene i fordums
tid, ville jeg ha omkommet også.
21 Og han viste virkelig apro-

fetene i fordums tid alt som
ville bskje med dem, og han vis-
te også mange hva som ville
skje med oss. Derfor vet vi nød-
vendigvis hva som vil skje med
dem, for det er skrevet på mes-
singplatene.

22 Nå skjedde det at jeg, Nephi,
underviste mine brødre om
disse ting, og det skjedde at jeg
leste mange ting for dem som
var gravert på amessingplatene,
så de kunne vite hva Herren har
gjort i andre land, blant menne-
sker i fordums tid.
23 Og jeg leste mange ting for

dem som var skrevet i aMose-
bøkene. Men for at jeg mer full-
stendig kunne overtale dem til
å tro på Herren deres Forløser,
leste jeg for dem det som var
skrevet av profeten bJesaja, for
jeg canvendte alle Skriftene på
oss, så den kunne være oss til
dgavn og lærdom.
24 Derfor talte jeg til dem og

sa: Hør profetens ord, dere som
er en levning av Israels hus,
en agren 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 av-
brukket fra — for på denne
måten har profeten skrevet.

KAPITTEL 20

Herren åpenbarer sine hensikter
for Israel — Israel er blitt utvalgt
i lidelsens smelteovn og skal dra
ut av Babylon — Sammenlign med
Jesaja kapittel 48. Ca. 588–570
f.Kr.
Lytt og hør dette, Jakobs hus,
dere som kalles ved Israels navn
og er kommet ut av Judas vann,
eller ut av adåpens vann, dere
som sverger i Herrens navn og
taler om Israels Gud, men de
sverger hverken i sannhet eller
rettskaffenhet.

2 Likevel kaller de seg etter
den ahellige by, men de bstoler
ikke på Israels Gud som er Hær-
skarenes Herre, ja, Hærskarenes
Herre er hans navn.

3 Se, jeg har kunngjort de afor-
rige ting fra begynnelsen, og de
gikk ut av min munn, og jeg
viste dem, brått viste jeg dem.

4 Og jeg gjorde det fordi jeg
visste at adu er gjenstridig, og
din nakke er en jernsene, og din
panne messing.

5 Og helt fra begynnelsen har
jeg kunngjort det for deg. Før
det skjedde, viste jeg det for
deg, og jeg gjorde det for at du
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Amos 3:7.
vs Profet.
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22a 1 Ne 22:1.
23a 2M 17:14;
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3a Jes 46:9–10.
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ikke skulle si: Mitt agudebilde
har gjort det, og mitt utskårne
bilde og mitt støpte bilde har
befalt dem.

6 Du har sett og hørt alt dette,
og du vil ikke kunngjøre det,
og jeg har vist deg nye ting fra
denne tid av, ja, skjulte ting, og
du kjente dem ikke.

7 De er skapt nå og ikke fra
begynnelsen, endog før den dag
du ikke hørte dem, ble de kunn-
gjort for deg, for at du ikke
skulle si: Se, jeg kjente dem.

8 Ja, og du hørte ikke, og du
visste ikke, ja, fra den tid av var
ikke ditt øre åpent. For jeg visste
at du ville handle meget troløst
og ble kalt en aovertreder fra
mors liv av.
9 Likevel vil jeg for mitt anavns

skyld holde min vrede tilbake,
og for min æres skyld legger
jeg bånd på meg og skåner deg,
så du ikke skal bli avskåret.
10 For se, jeg har renset deg,

jeg har utvalgt deg i alidelsens
smelteovn.
11 For min egen skyld, ja, for

min egen skyld vil jeg gjøre
dette, for jeg vil ikke tillate at
mitt anavn blir tilsmusset, og
jeg vil bikke gi min herlighet til
en annen.

12 Lytt til meg, du Jakob, og
Israel som jeg har kalt, for jeg
er han, jeg er den aførste, og jeg
er også den bsiste.

13 Min hånd har også agrunn-
festet jorden, og min høyre
hånd har utspent himlene. Jeg
kaller på dem, og de reiser seg
sammen.

14 Samle dere alle sammen
og hør: Hvem iblant dem har
kunngjort disse ting for dem?
Herren har elsket ham, ja, og
han vil aoppfylle sitt ord som
han har kunngjort ved dem, og
han vil gjøre som han behager
med bBabylon, og hans arm
skal falle på kaldeerne.

15 Herren sier også: Jeg, Her-
ren, jeg har talt. Ja, jeg har kalt
ham til å kunngjøre det. Jeg har
ledet ham, og han skal lykkes
på sin ferd.

16 Kom nær til meg, jeg har
ikke talt i det askjulte. Fra be-
gynnelsen av, fra den tid det
ble kunngjort, har jeg talt, og
Gud Herren og hans Ånd har
sendt meg.

17 Og så sier Herren, din aFor-
løser, Israels Hellige: Jeg har
sendt ham, Herren din Gud
som lærer deg å gjøre det som
er deg til gavn, som bleder deg
på den vei du skulle gå, han har
gjort det.

18 Å, om du hadde lyttet til
mine abud! Da hadde din fred
vært som en elv og din rettfer-
dighet som havets bølger.

19 Da hadde også din aætt vært
som sanden, og ditt livs avkom
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10a vs Motgang.
11a Jer 44:26.

b Jes 42:8; Moses 4:1–4.

12a Åp 1:17; 22:13.
vs Alfa; Førstefødte.

b vs Omega.
13a Sal 102:25.

vs Skape, skapelse.
14a 1 Kong 8:56;

L&p 64:31; 76:3.
b vs Babel, Babylon.

16a Jes 45:19.
17a vs Forløser.

b vs Inspirasjon,
inspirere;
Åpenbaring.

18a Pred 8:5.
19a 1M 22:15–19;

Hos 1:10.



51 1 Nephi 20:20–21:7

som sandkornene i den, hans
navn skulle hverken bli avskå-
ret eller ødelagt for mitt åsyn.
20 aDra ut av Babylon, flykt

fra kaldeerne! Kunngjør dette,
fortell det med jubelrøst, utbre
det til jordens ende og si: Herren
har forløst sin btjener Jakob.
21 Og de atørstet ikke, han

ledet dem gjennom ørkener,
han fikk vannet til å strømme
ut av bklippen for dem, han
kløvde også klippen, og vannet
fosset ut.
22 Og selv om han har gjort alt

dette, og større ting også, er det
ingen afred for de ugudelige,
sier Herren.

KAPITTEL 21

Messias vil være et lys for hednin-
gefolkene og vil sette fangene fri
— Israel vil bli samlet med kraft i
de siste dager — Konger vil være
deres fosterfedre — Sammenlign
med Jesaja kapittel 49. Ca. 588–
570 f.Kr.
Og videre, hør, O Israels hus,
alle dere som er brukket av og
drevet ut på grunn av mitt
folks presters ugudelighet, ja,
alle dere som er brukket av
som er adspredt viden om, som
er av mitt folk, Israels hus. Hør
på meg, aøyer, og gi akt, dere
folk i det bfjerne. Herren har
kalt meg fra mors liv av, fra

min mors skjød har han nevnt
mitt navn.

2 Og han har gjort min munn
til et skarpt sverd og skjult meg
i sin hånds skygge. Han har
gjort meg til en blank pil og
gjemt meg i sitt kogger.

3 Og han sa til meg: Du er min
atjener, O Israel, i deg vil jeg bli
forherliget.

4 Men jeg sa: Forgjeves har jeg
arbeidet meg trett, og til ingen
nytte har jeg fortært min kraft.
Men min dom er hos Herren,
og min gjerning for min Gud.

5 Og nå sier Herren, som fra
mors liv adannet meg så jeg
skulle være hans tjener, for å
føre Jakob tilbake til ham. Selv
om Israel ikke er samlet, skal
jeg likevel være høyt aktet i
Herrens øyne, og min Gud skal
være min styrke.

6 Og han sa: Det er lett for deg
å være min tjener til å gjenreise
aJakobs stammer og føre tilba-
ke de av Israel som er blitt
spart. Jeg vil også gjøre deg til
et blys for chedningefolkene for
at du kan være min frelse til
jordens ender.

7 Så sier Herren, Israels Forlø-
ser, hans Hellige, til ham som
er foraktet av hver sjel, til ham
som er avskydd av folkene, til
ham som er herskeres tjener:
Konger skal se det og reise seg,
fyrster skal også tilbe på grunn
av Herren som er trofast.
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b Jes 44:1–2, 21.
21a Jes 41:17–20.

b 2M 17:6;
4M 20:11;
1 Ne 17:29;

2 Ne 25:20.
22a vs Fred.
21 1a 1 Ne 22:4;

2 Ne 10:20–22.
b L&p 1:1.

3a 3M 25:55;
Jes 41:8;

L&p 93:45–46.
5a Jes 44:24.
6a vs Israel — Israels

tolv stammer.
b L&p 103:8–10;

Abr 2:10–11.
c 3 Ne 21:11.
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8 Så sier Herren: På den tid
som har behaget meg, har jeg
bønnhørt dere, havets øyer, og
på frelsens dag har jeg hjulpet
dere, og jeg vil bevare dere og
gi dere amin tjener til en pakt
for folket, for at dere skal gjen-
reise landet og utskifte de øde
arvedeler,

9 så du kan si til afangene: Gå
ut — til dem som sitter i bmør-
ket: Kom frem. På veiene skal
de beite, og på alle de høye ste-
der skal det være cbeitemark
for dem.
10 De skal ikke sulte og ikke

tørste. Hverken heten eller so-
len skal skade dem. For han
som forbarmer seg over dem,
skal føre dem og lede dem til
kildevell.

11 Og jeg vil gjøre alle mine
fjell til en allfarvei, og mine
ryddede aveier skal bygges
opp.

12 Og da, O Israels hus, se, ade
kommer langt borte fra, noen
fra nord og noen fra vest og
noen fra Sinims land.

13 aSyng, dere himler, og fryd
deg, du jord, for deres føtter
som er i øst, skal ikke vandre
mer. Dere fjell, bryt ut i fryde-
sang, for de skal aldri mer bli
slått, for Herren har trøstet sitt
folk og vil forbarme seg over
sine som er plaget.
14 Men se, Sion har sagt:

Herren har forlatt meg, og min

Herre har glemt meg, men han
vil vise at det har han ikke
gjort.

15 For glemmer vel en akvinne
sitt diende barn så hun ikke
forbarmer seg over sitt livs
sønn? Ja, om de måtte bglem-
me, så glemmer ikke jeg deg, O
Israels hus.

16 Se, i begge mine ahender
har jeg gravert deg, dine murer
står alltid for meg.

17 Dine barn kommer i hast
mot dine ødeleggere, og de
som la deg aøde, skal dra bort
fra deg.

18 Løft dine øyne og se deg
omkring, alle disse asamler seg,
og de skal komme til deg. Og
like sikkert som jeg lever, sier
Herren, skal du visselig iføre
deg dem alle som et smykke
og binde dem om deg som
bruden.

19 For dine ruiner og dine
øde steder og ditt herjede
land skal nå være for trangt
for innbyggerne, og de som
oppslukte deg, skal være langt
borte.

20 De barn du skal få etter at
du har mistet de første, skal
igjen si i dine ører: Plassen er
for atrang for meg, gi meg plass
så jeg kan få bo her.

21 Da skal adu si i ditt hjerte:
Hvem har født meg disse og
har sett at jeg har mistet mine
barn, var bufruktbar og en fange

8a 2 Ne 3:6–15;
3 Ne 21:8–11;
Mormon 8:16, 25.

9a vs Frelse for de døde.
b 2 Ne 3:5.
c Esek 34:14.

11a Jes 62:10;

L&p 133:23–32.
12a Jes 43:5–6.
13a Jes 44:23.
15a vs Kvinne, kvinner.

b Jes 41:17;
Alma 46:8;
L&p 61:36.

16a Sak 13:6.
17a 3 Ne 21:12–20.
18a Mika 4:11–13.
20a eller trang eller smal.
21a dvs Sion.

b Jes 54:1;
Gal 4:27.
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som streifer omkring? Og hvem
har fostret disse? Se, jeg ble for-
latt. Hvor har disse vært?
22 Så sier Gud Herren: Se, jeg

vil løfte min hånd for ahednin-
gefolkene og heve mitt bbanner
for folket, og de skal komme
med dine sønner i sine carmer,
og dine døtre skal de bære på
sine skuldre.

23 Og akonger skal være dine
bfosterfedre og deres dronnin-
ger dine ammer. De skal kaste
seg på sitt ansikt til jorden for
deg, og dine føtters støv skal
de slikke. Og du skal vite at
jeg er Herren, for de som
cventer på meg, skal ikke bli til
skamme.
24 For skal byttet bli tatt fra

den mektige eller afangene
slippe bort fra dem de med ret-
te tilhører?
25 Men så sier Herren: Selv

den mektiges fanger skal bli
tatt bort, og voldsmannens byt-
te skal slippe unna, for jeg vil
kjempe mot den som kjemper
mot deg, og dine barn vil jeg
frelse.

26 Og jeg vil la dine under-
trykkere aete sitt eget kjøtt, og
de skal bli drukne av sitt eget
blod som av søt vin, og alt kjød
skal bvite at jeg, Herren, er din
Frelser og din Forløser, Jakobs
cMektige.

KAPITTEL 22

Israel vil bli adspredt over hele
jorden — I de siste dager vil hed-
ningefolkene amme og nære Israel
med evangeliet — Israel vil bli
samlet og reddet, og de ugudelige
vil brenne som halm — Djevelens
rike vil bli ødelagt, og Satan vil bli
bundet. Ca. 588–570 f.Kr.

Og nå skjedde det at etter at
jeg, Nephi, hadde lest det som
var gravert på amessingplatene,
kom mine brødre og sa til meg:
Hva betyr det du har lest? Skal
det forstås slik at dette er åndeli-
ge begivenheter — noe som skal
skje åndelig og ikke fysisk?

2 Og jeg, Nephi, sa til dem: Se,
det ble aåpenbart til profeten
ved bÅndens røst, for ved Ån-
den blir alle ting som skal skje
menneskenes barn i kjødet, gjort
kjent for cprofetene.
3 Derfor er det jeg har lest, noe

som er både atimelig og åndelig,
for det ser ut til at Israels hus
før eller senere vil bli badspredt
over hele jordens overflate, ja,
også blant alle nasjoner.

4 Og se, det finnes allerede
mange som Jerusalems innbyg-
gere ikke vet noe om. Ja, største-
delen av alle astammene er blitt
bført bort, og de er adspredt
hist og her på cøyene i havet, og

22a Jes 66:18–20.
b Jes 11:12; 18:3.
c 1 Ne 22:8;

2 Ne 10:8–9.
23a Jes 60:16.

b 1 Ne 22:6.
c 2 Ne 6:13;

L&p 98:2; 133:10–11, 45.
24a 1 Ne 21:25.

26a 1 Ne 22:13–14.
b Mosiah 11:22.
c vs Jehova.

22 1a 1 Ne 19:22;
2 Ne 4:2.

2a 2 Pet 1:19–21.
b vs Hellige Ånd, Den.
c vs Profeti, profetere.

3a L&p 29:31–34.

b 1 Ne 10:12–14;
2 Ne 25:14–16.
vs Israel — Israels
adspredelse.

4a vs Israel — Israels
ti tapte stammer.

b 2 Ne 10:22.
c 1 Ne 21:1;

2 Ne 10:8, 20.
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hvor de er, vet ingen av oss, vi
vet bare at de er ført bort.
5 Og etter at de er blitt ført

bort, er disse ting blitt profetert
om dem, og også om alle som
heretter skal adspredes og for-
virres på grunn av Israels Helli-
ge, for mot ham vil de forherde
sine hjerter. Derfor skal de bli
adspredt blant alle nasjoner og
skal ahates av alle mennesker.

6 Ikke desto mindre, etter at
de er blitt aammet av bhedninge-
folkene og Herren har løftet sin
hånd for hedningefolkene og
oppreist dem til et banner, og
deres cbarn er blitt båret i deres
armer og deres døtre på deres
skuldre — se, det som er omtalt,
er timelig, for slik er Herrens
pakter med våre fedre, og det
sikter til oss i dagene som kom-
mer, og også til alle våre brødre
som er av Israels hus.
7 Og det betyr at etter at hele

Israels hus er blitt adspredt og
forvirret, kommer tiden da Gud
Herren vil oppreise en mektig
nasjon blant ahedningefolkene,
ja, i dette land, og ved dem skal
vår ætt bli badspredt.
8 Og etter at vår ætt er ad-

spredt, vil Gud Herren begyn-
ne å utføre et aforunderlig verk
blant bhedningefolkene, og det

skal være av stor cverdi for vår
ætt. Derfor sammenlignes det
med at de blir næret av hed-
ningefolkene og blir båret i
deres armer og på deres skuldre.

9 Og det skal også være av
averdi for hedningefolkene, og
ikke bare for hedningefolkene,
men bfor hele cIsraels hus, for å
gjøre dem kjent med de dpakter
himmelens Fader inngikk med
Abraham, og som lød slik: I din
eætt skal alle jordens slekter
fvelsignes.

10 Og jeg vil dere skal vite,
mine brødre, at alle jordens
slekter ikke kan velsignes uten
at han ablotter sin arm for na-
sjonenes øyne.

11 Derfor vil Gud Herren be-
gynne å blotte sin arm for alle
nasjoners øyne ved å tilveie-
bringe sine pakter og sitt evan-
gelium til dem som er av
Israels hus.

12 Derfor vil han igjen føre
dem ut av fangenskap, de skal
asamles i sine arveland og skal
bringes ut av mulm og ut
av bmørke, og de skal vite at
cHerren er deres dFrelser og der-
es Forløser, eIsraels Mektige.
13 Og blodet fra den store og

aavskyelige kirke, som er hele
jordens skjøge, skal komme

5a 1 Ne 19:14.
6a 1 Ne 21:23.

b vs Hedningefolkene.
c 1 Ne 15:13.

7a 3 Ne 20:27.
b 1 Ne 13:12–14;

2 Ne 1:11.
8a Jes 29:14;

1 Ne 14:7;
2 Ne 27:26.
vs Gjengivelsen
av evangeliet.

b 2 Ne 10:10–11;
3 Ne 16:4–7;
Mormon 5:19.

c 1 Ne 15:13–18;
3 Ne 5:21–26; 21:7.

9a 1 Ne 14:1–5.
b 2 Ne 30:1–7.
c 2 Ne 29:13–14.
d 5M 4:31.
e vs Pakten med

Abraham.
f 1M 12:2–3;

3 Ne 20:27;
Abr 2:9–11.

10a Jes 52:10.
12a vs Israel — Israels

innsamling.
b vs Mørke, åndelig.
c 2 Ne 6:10–11.
d vs Frelser.
e vs Jehova.

13a vs Djevel —
Djevelens kirke.
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over deres egne hoder, for de
skal bkrige mot hverandre inn-
byrdes — og sverdet i deres
cegne hender skal falle på deres
egne hoder, og de skal bli druk-
ne av sitt eget blod.
14 Og alle anasjoner som kriger

mot deg, O Israels hus, skal
vendes mot hverandre og bfalle
i den grav de gravde for å fange
Herrens folk. Og alle som ckjem-
per mot Sion, skal ødelegges,
og den store skjøge som har
fordreid Herrens rette veier —
ja, den store og avskyelige
kirke — skal falle i dstøvet, og
stort skal dens fall være.
15 For se, sier profeten, tiden

kommer hastig da Satan ikke len-
ger skal ha makt over mennes-
kenes barns hjerter, for dagen
kommer snart da alle som er
stolte og de som er ugudelige,
skal være som ahalm, og dagen
kommer da de må bbrennes.
16 For tiden kommer snart da

fylden av aGuds vrede skal utø-
ses over alle menneskenes barn,
for han vil ikke tillate at de ugu-
delige dreper de rettferdige.

17 Derfor vil han abeskytte de
brettferdige ved sin makt, selv
om fylden av hans vrede må
komme og de rettferdige bli
beskyttet, ja, selv ved at deres
fiender ødelegges ved ild. Der-
for behøver de rettferdige ikke

frykte, for så sier profeten: De
skal reddes, selv om det skjer
som ved ild.

18 Se, mine brødre, jeg sier til
dere at disse ting snart må kom-
me, ja, blod, ild og røkskyer må
komme. Og det må nødvendig-
vis skje på denne jord, og det
kommer til menneskene i kjødet
hvis de forherder sine hjerter
mot Israels Hellige.

19 For se, de rettferdige skal
ikke gå til grunne, for den tid
må visselig komme da alle
som kjemper mot Sion, vil bli
avskåret.

20 Og Herren vil visselig bere-
de en vei for sitt folk for å opp-
fylle de ord Moses talte da han
sa: En aprofet likesom meg skal
Herren deres Gud oppreise
dere, ham skal dere høre på i
alt han sier dere, og det skal
skje at alle som ikke vil høre
denne profet, skal bbli avskåret
fra folket.

21 Og nå forkynner jeg, Nephi,
dere at den aprofet Moses talte
om, var Israels Hellige, derfor
skal han bdømme i rettferdighet.

22 Og de rettferdige behøver
ikke frykte, for de er de som
ikke skal forvirres. Men djevel-
ens rike skal bygges opp blant
menneskenes barn, og dette
rike er opprettet blant dem som
er i kjødet.

b 1 Ne 14:3, 15–17.
c 1 Ne 21:26.

14a Luk 21:10.
b Jes 60:12; 1 Ne 14:3;

L&p 109:25.
c 2 Ne 10:13; 27:3.
d Jes 25:12.

15a Jes 5:23–24;
Nah 1:10; Mal 4:1;

2 Ne 15:24; 26:4–6;
L&p 64:23–24; 133:64.

b Sal 21:10; 3 Ne 25:1;
L&p 29:9.
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16a 1 Ne 14:17.
17a 2 Ne 30:10;

Moses 7:61.

b 1 Ne 17:33–40.
20a Joh 4:19; 7:40.

b L&p 133:63.
21a 5M 18:15, 18;

Apg 3:20–23;
1 Ne 10:4;
3 Ne 20:23.

b Sal 98:9;
Moses 6:57.
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23 For tiden kommer hastig da
alle akirker som er bygget opp
for vinnings skyld, og alle som
er bygget opp for å få makt over
menneskene, og alle som er
bygget opp for å bli bpopulære i
verdens øyne og de som søker
kjødets lyster og det som er av
verden, og å gjøre alle slags
misgjerninger — ja, kort sagt,
alle som tilhører djevelens rike,
er de som trenger å frykte og
skjelve og cbeve, det er de som
må bringes ned i støvet, og det
er de som må dfortæres som
halm — og dette er ifølge pro-
fetens ord.
24 Og tiden kommer hastig da

de rettferdige skal føres inn
som akalver på båsen og Israels
Hellige skal regjere med herre-
dømme og makt, med kraft og
stor herlighet.

25 Og han asamler sine barn
fra jordens fire hjørner, han
teller sine får, og de kjenner
ham, og det skal bli én hjord og
én bhyrde. Og han skal fø sine
får, og hos ham skal de finne
cføde.

26 Og på grunn av hans folks
rettferdighet har ikke aSatan
noen makt, derfor kan han ikke
løses på bmange år, for han har
ingen makt over folkets hjerter,
for de lever rettferdig, og Isra-
els Hellige cregjerer.
27 Og se, jeg, Nephi, sier dere

at alt dette må skje i kjødet.
28 Men se, alle nasjoner, slek-

ter, tungemål og folk skal bo
trygt hos Israels Hellige, hvis
de vil aomvende seg.
29 Og nå slutter jeg, Nephi,

for i øyeblikket våger jeg ikke
tale videre om disse ting.

30 Derfor, mine brødre, vil jeg
dere skal vite at det som er
skrevet på amessingplatene, er
sant, og de vitner om at alle
mennesker må være lydige mot
Guds bud.

31 Derfor behøver dere ikke
tro at jeg og min far er de eneste
som har vitnet og også under-
vist om det. Hvis dere derfor er
lydige mot abudene og holder
ut til enden, skal dere bli frelst
på den siste dag. Og slik er det.
Amen.

Nephis annen bok

En beretning om Lehis død. Nephis brødre gjør opprør mot
ham. Herren advarer Nephi og ber ham dra ut i villmarken.

Hans reiser i villmarken og så videre.
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KAPITTEL 1

Lehi profeterer om et frihetens
land — Hans ætt vil bli adspredt
og slått hvis de forkaster Israels
Hellige — Han formaner sine søn-
ner og ber dem ta rettferdighetens
rustning på. Ca. 588–570 f.Kr.

OG nå skjedde det at etter at
jeg, Nephi, hadde sluttet å

undervise mine brødre, sa vår
afar, Lehi, også meget til dem
og minnet dem om hvor store
ting Herren hadde gjort for dem
ved å føre dem ut av Jerusalems
land.
2 Og han talte til dem om

deres aopprør på havet og om
hvor barmhjertig Gud hadde
vært som sparte deres liv, så de
ikke ble oppslukt av havet.

3 Og han talte også til dem
om det lovede land som de
hadde fått, og hvor barmhjertig
Herren hadde vært ved å adva-
re oss, så vi kunne flykte ut av
Jerusalems land.

4 For se, sa han, jeg har sett
et asyn, og derfor vet jeg at
bJerusalem er ødelagt, og hadde
vi blitt igjen i Jerusalem, ville vi
også ha comkommet.
5 Men, sa han, til tross for våre

plager har vi fått et alovet land,
et land som er butvalgt fremfor
alle andre land, et land som
Gud Herren ved en pakt har

lovet meg skulle være et arve-
land for min ætt. Ja, Herren har
ved en cpakt gitt dette landet
til meg og til mine barn for
evig, og også til alle dem som
skulle føres ut av andre land
ved Herrens hånd.

6 Derfor profeterer jeg, Lehi,
slik jeg blir påvirket av den Ånd
som er i meg, at aingen skal
komme inn i dette landet uten
at de ledes ved Herrens hånd.

7 Derfor er dette alandet inn-
viet til dem som han skal lede
hit. Og hvis de tjener ham
ifølge de bud han har gitt, skal
det være et bfrihetsland for
dem. Derfor skal de aldri føres
ned i fangenskap. Om det skjer,
skal det være på grunn av
synd, for hvis synden griper
om seg, skal landet cforbannes
for deres skyld, men for de
rettferdige skal det velsignes
for evig.

8 Og se, det er visdom i at
andre nasjoner ennå ikke kjen-
ner til dette landet, for se, man-
ge nasjoner ville oversvømme
landet så det ikke ble plass til
noen arv.

9 Derfor har jeg, Lehi, fått
et løfte, at ahvis de som Gud
Herren skal føre ut av Jerusa-
lems land, holder hans bud,
skal det bgå dem vel i dette
landet, og de skal holdes adskilt
fra alle andre nasjoner så de

[2 nephi]
1 1a vs Patriark,

patriarkalsk.
2a 1 Ne 18:9–20.
4a vs Syn.

b 2 Kong 24:14–15;
Jer 44:2;
1 Ne 1:4;

Hel 8:20.
c Alma 9:22.

5a vs Lovede land, Det.
b Ether 2:9–10.
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6a 2 Ne 10:22.
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Alma 46:10, 20.

b 2 Ne 10:11.
vs Fri, frihet.

c Alma 45:10–14, 16;
Mormon 1:17;
Ether 2:8–12.

9a 2 Ne 4:4;
Alma 9:13.

b 5M 29:9.
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selv kan ta landet i besittelse.
Og hvis de cholder hans bud,
skal de bli velsignet i dette
landet, og ingen skal forulempe
dem, og heller ikke ta bort
deres arveland, og de skal bo
trygt for evig.

10 Men se, når den tid kom-
mer at de synker ned i vantro,
etter at de har mottatt så
store velsignelser fra Herrens
hånd og har kunnskap om
jordens og alle menneskers
skapelse, kjenner Herrens store
og forunderlige gjerninger fra
verdens skapelse av, og får
kraft til å gjøre alle ting ved
tro, har alle budene fra begyn-
nelsen av og ved hans grense-
løse godhet er blitt ført inn i
dette dyrebare, lovede land —
se, jeg sier at hvis den dag
kommer at de forkaster Israels
Hellige, den sanne aMessias,
sin Forløser og sin Gud, se,
da vil straffedommer fra ham
som er rettferdig, komme over
dem.

11 Ja, han vil føre aandre na-
sjoner til dem, og han vil gi
dem makt, og han vil ta fra dem
deres eiendomsland, og han vil
la dem bli badspredt og slått.
12 Ja, fra generasjon til genera-

sjon skal det være ablodsutgytel-
se og store hjemsøkelser blant
dem. Derfor vil jeg, mine sønner,

at dere skal huske, ja, jeg vil
at dere skal lytte til mine ord.

13 Om dere bare ville våkne
opp, våkne opp av en dyp søvn,
ja, av ahelvetes søvn og ryste av
de redselsfulle blenker dere er
bundet med, som er de lenker
som binder menneskenes barn,
så de blir tatt til fange og ført ned
til celendighetens og smertens
evige svelg.

14 Våkn opp, stå opp fra støvet
og hør ordene til en skjelvende
afar, hvis lemmer dere snart må
legge ned i den kalde og tause
bgrav som ingen vandrings-
mann kan vende tilbake fra.
Noen få dager til, og jeg går call
kjødets gang.

15 Men se, Herren har aforløst
min sjel fra helvete, jeg har
skuet hans herlighet, og jeg er
for evig omfavnet i hans bkjær-
lighets carmer.
16 Og jeg ber dere om å huske

å etterleve Herrens alover og
bud. Se, helt fra begynnelsen
av har min sjel vært engstelig
for dette.

17 Fra tid til annen har mitt
hjerte vært nedtynget av sorg,
for jeg har fryktet for at Herren
deres Gud på grunn av deres
hårde hjerter skulle la sin avre-
des fylde komme over dere så
dere blir bavskåret og ødelagt
for evig,

c vs Lydighet, lydig,
(ad)lyde.
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18 eller at en forbannelse skul-
le komme over dere gjennom
amange generasjoner, og dere
blir hjemsøkt av sverd og av
hungersnød og blir hatet og le-
det ifølge bdjevelens vilje og
fangenskap.

19 Mine sønner, måtte disse
ting ikke komme over dere, men
måtte dere bli et utvalgt og et av
Herren abegunstiget folk. Men
se, hans vilje skje, for hans bvei-
er er rettferdighet for evig.

20 Og han har sagt: aHvis dere
holder mine bbud, skal det cgå
dere vel i landet, men hvis dere
ikke holder mine bud, skal dere
bli avskåret fra min nærhet.

21 Og for at min sjel kan glede
seg over dere, og mitt hjerte kan
forlate denne verden med glede
på grunn av dere, og for at jeg
ikke skal legges ned i graven
med sorg og bedrøvelse, stå opp
fra støvet, mine sønner, og vær
amenn, og vær fast bestemt, med
ett hjerte og bett sinn, og vær
forenet i alle ting, så dere ikke
føres i fangenskap,
22 så dere ikke blir slått med

en svær forbannelse, og også så
dere ikke pådrar dere en arett-
ferdig Guds mishag til fortapel-
se, ja, så både sjel og legeme
evig går fortapt.

23 Våkn opp, mine sønner, ta
arettferdighetens rustning på.
Ryst av de lenker dere er bundet

med, og kom frem ut av mørket,
og stå opp fra støvet.

24 Gjør ikke mer opprør mot
deres bror som har hatt herlige
syner, og som har holdt bud-
ene helt fra den tid vi forlot
Jerusalem, og som har vært et
redskap i Guds hender til å
bringe oss frem til det lovede
land, for var det ikke for ham,
måtte vi ha omkommet av asult
i villmarken. Ikke desto mindre
forsøkte dere å bta hans liv, ja,
og han har hatt stor sorg på
grunn av dere.

25 Jeg frykter og bever sterkt
for at han på grunn av dere skal
lide igjen. For se, dere har an-
klaget ham for å ha forsøkt å få
makt og amyndighet over dere.
Men jeg vet at han ikke har for-
søkt å få makt og heller ikke
myndighet over dere, men han
har søkt Guds herlighet og der-
es egen evige velferd.

26 Og dere har knurret fordi
han har talt tydelig til dere. Dere
sier at han har vært astreng, dere
sier at han har vært vred på
dere, men se, hans strenghet
var strengheten ved Guds ords
kraft som var i ham, og det som
dere kaller vrede, var sannheten
ifølge det som er i Gud, og som
han ikke kunne holde tilbake, og
som uten omsvøp tilkjennega
deres synder.

27 Og det måtte nødvendigvis
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være slik at aGuds kraft måtte
være med ham, slik at han be-
falte dere så dere måtte adlyde.
Men se, det var ikke han, men
det var bHerrens Ånd som var
i ham, som cåpnet hans munn
til å tale så han ikke kunne luk-
ke den.

28 Og nå, min sønn Laman, og
også Lemuel og Sam, og også
mine sønner som er Ismaels
sønner, se, hvis dere vil lytte
til Nephis røst, skal dere ikke
gå til grunne. Og hvis dere
vil lytte til ham, gir jeg dere
en avelsignelse, ja, min første
velsignelse.

29 Men hvis dere ikke vil lytte
til ham, tar jeg bort min aførste
velsignelse, ja, min velsignelse,
og den skal bli gitt til ham.
30 Og nå, Zoram, taler jeg

til deg: Se, du er aLabans
tjener. Ikke desto mindre har
du blitt ført ut av Jerusalems
land, og jeg vet at du for evig
er en sann venn for min sønn
Nephi.

31 Derfor, fordi du har vært
trofast, skal din ætt bli velsignet
amed hans ætt, så de lenge har
fremgang i dette landet, og intet
annet enn misgjerninger blant
dem skal skade eller forstyrre
deres fremgang i dette landet
for evig.
32 Derfor, hvis dere holder

Herrens bud, har Herren innvi-
et dette landet for å trygge
din ætt sammen med min
sønns ætt.

KAPITTEL 2

Forløsning kommer gjennom Den
Hellige Messias — Frihet til å vel-
ge (handlefrihet) er avgjørende for
eksistens og fremgang — Adam
falt for at mennesket kunne bli til
— Mennesket står fritt til å velge
frihet og evig liv. Ca. 588–570 f.Kr.

Og nå taler jeg til deg, Jakob:
Du er min aførstefødte i mine
trengslers dager i villmarken.
Og se, i din barndom har du
hatt mange lidelser og mye
sorg på grunn av dine brødres
råskap.

2 Likevel kjenner du, Jakob,
min førstefødte i villmarken,
Guds storhet, og han skal helli-
ge dine lidelser til ditt gavn.

3 Derfor skal din sjel bli vel-
signet, og du skal bo trygt med
din bror, Nephi, og dine dager
skal brukes i din Guds tjeneste.
Derfor vet jeg at du er forløst
på grunn av din Forløsers rett-
ferdighet, for du har sett at han
kommer i tidens fylde for å
bringe menneskene frelse.

4 Og du har askuet hans her-
lighet i din ungdom, derfor er
du velsignet, ja, likesom de som
han skal betjene i kjødet. For
Ånden er den samme i går, i dag
og for evig, og veien er beredt
fra menneskets fall, og frelsen
gis bvederlagsfritt.
5 Og menneskene er tilstrek-

kelig undervist til å akjenne
godt fra ondt. Og loven er gitt
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til menneskene, og intet kjød er
brettferdiggjort ved loven — el-
ler ved loven blir menneskene
cavskåret, ja, ved den timelige
lov ble de avskåret, og ved den
åndelige lov dør de også bort
fra det som er godt, og blir
ulykkelige for evig.
6 Derfor kommer aforløsningen

i og gjennom Den Hellige
bMessias, for han er full av
cnåde og sannhet.
7 Se, for å oppfylle de krav

loven stiller, ofrer han seg selv
som et aoffer for synd for alle
dem som har et sønderknust
hjerte og en angrende ånd, og
for ingen andre kan blovens
krav oppfylles.
8 Hvor viktig er det ikke

derfor å gjøre dette kjent for
jordens innbyggere, så de kan
vite at intet kjød kan bo i Guds
nærhet auten at det skjer ved
Den Hellige Messias’ fortjenes-
te, barmhjertighet og nåde,
han som nedlegger sitt liv
i kjødet og tar det igjen ved
Åndens kraft, så han kan tilveie-
bringe de bdødes oppstandel-
se, idet han er den første som
skal oppstå.

9 Derfor er han førstegrøden
for Gud, ettersom han skal gå i
aforbønn for alle menneskenes

barn, og de som tror på ham,
skal bli frelst.

10 Og på grunn av forbønnen
for aalle, kommer alle menne-
sker til Gud. Derfor står de i
hans nærhet for å bli bdømt av
ham ifølge den sannhet og chel-
lighet som er i ham. Derfor, i
den lov som Den Hellige har
gitt, fordres det at det blir gitt
den straff som er fastsatt, og
den straff som er fastsatt, er en
motsetning til den fastsatte
lykke, for å oppfylle dforson-
ingens betingelser.

11 For det må nødvendigvis
være en amotsetning i alle ting.
Hvis ikke, min førstefødte i vill-
marken, kunne ikke rettferdig-
het tilveiebringes, heller ikke
ugudelighet, hverken hellighet
eller elendighet, hverken godt
eller ondt. Derfor måtte alle
ting nødvendigvis være blan-
det sammen til ett. Hvis det
derfor skulle være et hele, måt-
te det nødvendigvis forbli som
dødt uten å ha hverken liv eller
død, hverken forgjengelighet el-
ler uforgjengelighet, lykke eller
elendighet, hverken følelse eller
følelsesløshet.

12 Derfor måtte det nødven-
digvis ha blitt skapt som noe
verdiløst, og derfor ville ikke
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dets skapelse hatt noen ahen-
sikt. Dette måtte nødvendigvis
ødelegge Guds visdom og hans
evige hensikter, og også Guds
makt, barmhjertighet og brett-
ferdighet.

13 Og hvis dere sier at det
aikke er noen lov, sier dere også
at det ikke er noen synd. Hvis
dere sier at det ikke er noen
synd, sier dere også at det ikke
finnes noen rettferdighet. Og
hvis det ikke finnes noen rettfer-
dighet, finnes det ingen lykke.
Og hvis det ikke finnes noen
rettferdighet og heller ingen lyk-
ke, finnes det ingen straff og hel-
ler ingen elendighet. Og hvis
disse ting ikke er til, bfinnes det
ingen Gud. Og hvis det ikke fin-
nes noen Gud, er hverken vi el-
ler jorden til, for ikke noe kunne
ha blitt skapt hverken til å virke
eller til å bli påvirket, derfor
måtte alle ting ha forsvunnet.
14 Og nå, mine sønner, sier jeg

dette til dere til deres gavn og
lærdom. For det finnes en Gud,
og han har askapt alle ting, både
himlene og jorden, og alt som i
dem er, både det som virker og
det som blir bpåvirket.

15 Og for å tilveiebringe sine
evige ahensikter med hensyn til

mennesket — etter at han had-
de skapt våre første foreldre og
markens dyr og luftens fugler,
ja, i virkeligheten alle ting som
er skapt — måtte det nødven-
digvis være en motsetning,
nemlig den bforbudte cfrukt i
motsetning til dlivets tre, den
ene søt og den andre bitter.

16 Derfor ga Gud Herren men-
nesket anledning til å ahandle på
egenhånd, derfor kunne ikke
mennesket handle på egenhånd
uten å bli bpåvirket av den ene
eller den andre.

17 Og ifølge det jeg har lest,
må jeg, Lehi, nødvendigvis anta
at en aGuds engel, ifølge det
som er skrevet, hadde bfalt fra
himmelen. Derfor ble han en
cdjevel, for han traktet etter det
som var ondt for Gud.

18 Og fordi han hadde falt fra
himmelen og hadde blitt ulyk-
kelig for evig, asøkte han også
å gjøre hele menneskeheten
ulykkelig. Derfor, til bEva sa
han, ja, den gamle slange som
er djevelen, som er far til alle
cløgner, derfor sa han: Spis av
den forbudte frukt, og du skal
ikke dø, men du skal bli som
Gud og dkjenne godt og ondt.

19 Og etter at Adam og Eva
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hadde aspist av den forbudte
frukt, ble de drevet ut av bEdens
have for å dyrke jorden.

20 Og de har fått barn, ja, hele
jordens afamilie.
21 Og amenneskenes barns

dager ble forlenget ifølge Guds
vilje, så de kunne bomvende
seg mens de var i kjødet, derfor
ble deres tilstand en cprøve-
stand, og deres tid ble forlen-
get ifølge de befalinger som
Gud Herren ga til menneske-
nes barn. For han ga den befa-
ling at alle mennesker må
omvende seg, for han viste alle
mennesker at de var dfortapt
på grunn av sine foreldres
overtredelse.

22 Og se, hvis Adam ikke had-
de overtrådt, ville han ikke ha
falt, men han ville ha forblitt i
Edens have. Og alle ting som
var skapt, måtte ha forblitt i
den samme tilstand som de var
i etter at de var skapt, og de måt-
te ha bestått for evig og ikke
hatt noen ende.

23 Og de ville ikke ha fått noen
abarn, derfor ville de ha forblitt
i en tilstand av uskyld — uten
glede, for de kjente ikke elen-
dighet — uten å gjøre godt, for
de kjente ikke synd.
24 Men se, alle ting er blitt

gjort i henhold til den visdom
han har som akjenner alle ting.
25 aAdam bfalt for at mennesket

kunne bli til, og mennesket cer
til for å kunne ha dglede.

26 Og aMessias kommer i ti-
dens fylde, så han kan bforløse
menneskenes barn fra fallet, og
fordi de er forløst fra fallet, er
de blitt cfri for evig, kjenner godt
fra ondt, for å handle på egen-
hånd og ikke bli påvirket av
noe annet enn dlovens straff på
den store og siste dag ifølge de
befalinger som Gud har gitt.

27 Derfor er menneskene afri i
kjødet, og alt som er nødvendig
for menneskene, er gitt dem.
Og de er fri til å bvelge frihet og
cevig liv gjennom alle menne-
skers store Mellommann, eller
til å velge fangenskap og død
ifølge djevelens fangenskap og
makt, for han forsøker å gjøre
alle mennesker ulykkelige like-
som han selv er.

28 Og nå, mine sønner, vil jeg
dere skal se hen til den store
aMellommann og lytte til hans
store bud og være trofaste mot
hans ord og velge evig liv iføl-
ge hans Hellige Ånds vilje,

29 og ikke velge evig død ifølge
kjødets vilje og det onde som er
i det, som gir djevelens ånd
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makt til å ata til fange og føre
dere ned til bhelvete, så han kan
herske over dere i sitt eget rike.

30 Jeg har talt disse få ord til
dere alle, mine sønner, i de siste
dager av min prøvetid, og jeg
har valgt den gode del ifølge
profetenes ord. Og jeg har ingen
annen hensikt enn deres sjelers
evige velferd. Amen.

KAPITTEL 3

Josef i Egypt så nephittene i et syn
— Han profeterte om Joseph
Smith, seeren i de siste dager, om
Moses som skulle befri Israel, og
om Mormons bok som skulle kom-
me frem. Ca. 588–570 f.Kr.
Og nå taler jeg til deg, Josef,
min asist-fødte. Du ble født i
mine lidelsers villmark, ja, i
min største sorgs dager fødte
din mor deg.

2 Og måtte Herren også helli-
ge og gi deg dette aland, som er
et meget dyrebart land, til arv
for deg og til arv for din ætt med
dine brødre og til din sikkerhet
for evig, hvis dere holder Israels
Helliges bud.
3 Og nå, Josef, min sist-fødte

som jeg har ført ut av mine li-
delsers villmark, måtte Herren
velsigne deg for evig, for din

ætt skal ikke bli fullstendig
aødelagt.
4 For se, du er mine lenders

frukt, og jeg er en etterkommer
av aJosef som ble ført som bfange
til Egypt. Og store var de pakter
Herren inngikk med Josef.

5 Derfor aså Josef virkelig
vår tid. Og han fikk et løfte av
Herren, at av hans lenders
frukt ville Gud Herren opprei-
se en brettferdig cgren til Israels
hus, ikke Messias, men en gren
som skulle brekkes av, men
likevel bli husket i Herrens
pakter ved at dMessias skulle
åpenbares for dem i de siste da-
ger i kraftens ånd for å føre
dem ut av emørke og til lys, ja,
ut av skjult mørke og ut av fang-
enskap til frihet.

6 For Josef bevitnet sannelig:
En aseer skal Herren min Gud
oppreise som skal være en ut-
valgt seer for mine blenders
frukt.

7 Ja, Josef sa sannelig: Så sier
Herren til meg: En utvalgt aseer
vil jeg oppreise av dine lenders
frukt, og han skal være høyt
aktet blant dine lenders frukt.
Og til ham vil jeg gi den befaling
at han skal utføre et verk for
dine lenders frukt, sine brødre,
som skal være av stor verdi for
dem og også gi dem kunnskap
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om de pakter jeg har inngått
med dine fedre.
8 Og jeg vil gi ham en befaling,

at han ikke skal gjøre anoe an-
net arbeide enn det jeg befaler
ham. Og jeg vil gjøre ham stor i
mine øyne, for han skal utføre
mitt arbeide.
9 Og han skal være stor som

aMoses, som jeg har sagt jeg vil
oppreise for dere for å bbefri
mitt folk, O Israels hus.

10 Og Moses vil jeg oppreise
for å fri ditt folk ut av landet
Egypt.

11 Men en seer vil jeg oppreise
av dine lenders frukt, og ham
vil jeg gi amakt til å frembringe
mitt ord til dine lenders ætt, og
ikke bare for å frembringe mitt
ord, sier Herren, men for å
overbevise dem om mitt ord
som allerede skal ha gått ut
blant dem.

12 Derfor skal dine lenders
frukt askrive, og bJudas lenders
frukt skal cskrive, og det som
skal skrives av dine lenders
frukt, og også det som skal skri-
ves av Judas lenders frukt, skal
vokse sammen for å dtilbakevise
falske læresetninger og avskaffe
strid og opprette fred blant dine
lenders frukt, og eføre dem til
fkunnskap om sine fedre i de
siste dager og likeså til kunnskap
om mine pakter, sier Herren.

13 Og av svakhet skal han
gjøres sterk på den dag da mitt

verk skal begynne blant hele
mitt folk så du blir gjenoppret-
tet, O Israels hus, sier Herren.

14 Og slik profeterte Josef og
sa: Se, denne seer vil Herren
velsigne, og de som forsøker å
ødelegge ham, skal bli nedkjem-
pet, for dette løfte som jeg har
fått av Herren om mine lenders
frukt, skal bli oppfylt. Se, jeg er
sikker på at dette løfte vil bli
oppfylt.

15 Og han skal akalles etter
mitt navn, og det skal være et-
ter bhans fars navn. Og han skal
være lik meg, for det som Her-
ren skal frembringe ved hans
hånd, skal ved Herrens kraft
bringe mitt folk frelse.

16 Ja, slik profeterte Josef: Jeg
er sikker på dette, slik jeg også
er sikker på løftet om Moses,
for Herren har sagt til meg: Jeg
vil abevare din ætt for evig.

17 Og Herren har sagt: Jeg vil
oppreise en Moses, og jeg vil gi
ham kraft i en stav, og jeg vil gi
ham evne til å skrive. Men jeg
vil ikke løse hans tunge så han
skal tale mye, for jeg vil ikke
gjøre ham mektig i tale. Men jeg
vil askrive min lov for ham ved
min egen hånds finger, og jeg
vil gi ham en btalsmann.

18 Og Herren sa også til meg:
Jeg vil oppreise for dine lenders
frukt, og jeg vil gi ham en tals-
mann. Og se, jeg vil gi ham
makt til å skrive — det dine
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lenders frukt har skrevet — til
dine lenders frukt, og talsman-
nen av dine lender skal kunn-
gjøre det.
19 Og de ord som han skal

skrive, skal være de ord som
det i min visdom er tjenlig å la
gå ut til adine lenders frukt.
Og det skal være som om dine
lenders frukt hadde ropt til
dem bfra støvet, for jeg kjenner
deres tro.

20 Og de skal arope fra støvet,
ja, rope omvendelse til sine brø-
dre, selv etter at mange genera-
sjoner er gått bort. Og det skal
skje at deres rop skal høres, ja,
ifølge deres ords enkelhet.
21 På grunn av deres tro skal

deres aord gå ut av min munn
til deres brødre som er dine len-
ders frukt, og svakheten i deres
ord vil jeg gjøre sterk i deres tro,
så de husker min pakt som jeg
inngikk med dine fedre.

22 Og nå, se, min sønn Josef,
på denne måte aprofeterte min
far i fordums tid.
23 Derfor er du velsignet

på grunn av denne pakt, for
ditt avkom skal ikke bli
utryddet, for de skal lytte til
bokens ord.

24 Og en mektig skal stå frem
iblant dem som skal gjøre mye
godt både i ord og i gjerning,
og skal være et redskap i Guds
hender til med overmåte stor
tro å gjøre mektige undere og
gjøre det som er stort i Guds

øyne, for å tilveiebringe stor
gjenopprettelse til Israels hus
og til dine brødres ætt.

25 Og nå, velsignet er du, Josef.
Se, du er liten, lytt derfor til
din bror Nephis ord, og det skal
gjøres med deg ifølge de ord
som jeg har talt. Husk din
døende fars ord. Amen.

KAPITTEL 4

Lehi gir råd til og velsigner sitt
avkom — Han dør og blir begra-
vet — Nephi fryder seg over Guds
godhet — Nephi setter sin lit til
Herren for evig. Ca. 588–570 f.Kr.
Og nå taler jeg, Nephi, om
de profetier som min far har
omtalt, om aJosef som ble ført
til Egypt.

2 For se, han profeterte virke-
lig om hele sin ætt. Og det finnes
ikke mange større aprofetier enn
dem han skrev. Og han profe-
terte om oss og våre fremtidige
generasjoner, og de er skrevet
på messingplatene.

3 Derfor, etter at min far had-
de endt sin tale om Josefs pro-
fetier, kalte han Lamans barn,
hans sønner og hans døtre, til
seg og sa til dem: Se, mine søn-
ner og mine døtre som er min
aførstefødtes sønner og døtre,
jeg vil at dere skal låne øre til
mine ord.

4 For Gud Herren har sagt:
aHvis dere holder mine bud,

19a L&p 28:8.
b Jes 29:4;

2 Ne 27:13; 33:13;
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2a 2 Ne 3:5.
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skal det gå dere vel i landet,
men hvis dere ikke holder mine
bud, skal dere bli avskåret fra
min nærhet.
5 Men se, mine sønner og mine

døtre, jeg kan ikke gå ned i min
grav uten å gi dere en avelsignel-
se. For se, jeg vet at hvis dere får
lære hvilken bvei dere skal gå,
vil dere ikke vike fra den.
6 Derfor, hvis dere forbannes,

se, da gir jeg dere min velsig-
nelse så forbannelsen kan bli
tatt fra dere og komme over
deres aforeldres hoder.
7 Derfor, på grunn av min vel-

signelse vil Herren aikke tillate
at dere går til grunne. Derfor
vil han være bbarmhjertig mot
dere og mot deres ætt for evig.

8 Og det skjedde at etter at
min far hadde endt sin tale til
Lamans sønner og døtre, ba han
om at Lemuels sønner og døtre
skulle føres frem for ham.

9 Og han talte til dem og sa:
Se, mine sønner og mine døtre
som er min andre sønns sønner
og døtre, se, jeg gir dere den
samme velsignelse som jeg ga
til Lamans sønner og døtre.
Derfor skal dere ikke bli full-
stendig ødelagt, men til slutt
skal deres ætt bli velsignet.

10 Og det skjedde at da min
far hadde avsluttet sin tale til
dem, se, da talte han til aIsmaels
sønner, ja, til hele hans hus.

11 Og etter at han hadde

avsluttet sin tale til dem, talte
han til Sam og sa: Velsignet er
du og din ætt, for du skal arve
landet i likhet med din bror
Nephi. Og din ætt skal bli
regnet til hans ætt, og du skal
endog bli som din bror, og din
ætt som hans ætt, og du skal bli
velsignet alle dine dager.

12 Og det skjedde at etter
at min far, Lehi, hadde talt til
hele sitt hus, ifølge sitt hjertes
følelser og Herrens Ånd som
var i ham, ble han gammel. Og
det skjedde at han døde og ble
begravet.

13 Og det skjedde at ikke
mange dager etter hans død ble
Laman og Lemuel og Ismaels
sønner sinte på meg på grunn
av Herrens formaninger.

14 For jeg, Nephi, ble drevet
til å tale til dem ifølge hans ord,
for jeg hadde sagt mange ting
til dem, og likeså min far før sin
død. Mye av det som ble sagt,
er skrevet på mine aandre pla-
ter, for en mer historisk del er
skrevet på mine andre plater.

15 Og på adisse skriver jeg det
som bor i min sjel og mange av
Skriftene som er gravert på
messingplatene. For min sjel
fryder seg over Skriftene, og
mitt hjerte bfordyper seg i dem,
og jeg skriver dem til mine
barns clærdom og gavn.
16 Se, min asjel fryder seg over

de ting som er av Herren, og
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mitt bhjerte fordyper seg stadig i
de ting som jeg har sett og hørt.

17 Ikke desto mindre, til tross
for aHerrens store godhet i å
vise meg sine store og forun-
derlige gjerninger, utbryter mitt
hjerte: Hvilket belendig menne-
ske jeg er! Ja, mitt hjerte sørger
på grunn av mitt kjød, min sjel
gremmes på grunn av mine
misgjerninger.
18 Jeg er omringet på grunn av

de fristelser og synder som så
lett afår makt over meg.
19 Og når jeg ønsker å fryde

meg, stønner mitt hjerte på
grunn av mine synder. Likevel
vet jeg hvem jeg har satt min
lit til.

20 Min Gud har vært min støt-
te, han har ført meg gjennom
mine plager i villmarken, og han
har bevart meg på vannene over
det store dyp.

21 Han har fylt meg med sin
akjærlighet, ja, så mitt kjød for-
tæres.
22 Han har satt mine afiender

på plass og har fått dem til å
skjelve for meg.

23 Se, han har hørt mitt rop om
dagen, og han har gitt meg
kunnskap ved asyner om natten.
24 Og om dagen har jeg blitt

mer tillitsfull i mektig abønn til
ham, ja, min røst har jeg rettet
oppad, og engler kom ned og
betjente meg.

25 Og på hans Ånds vinger
har mitt legeme blitt aført bort
til overmåte høye fjell. Og mine
øyne har skuet store ting, ja,
altfor store for mennesket, der-
for ble jeg befalt at jeg ikke
skulle skrive dem.

26 Og når jeg har sett så store
ting, og Herren i sin nedlaten-
het mot menneskenes barn har
sett til menneskene med så stor
barmhjertighet, ahvorfor skulle
så mitt hjerte gråte og min sjel
dvele i sorgens dal og mitt kjød
svinne hen og min styrke svek-
kes på grunn av mine plager?

27 Og hvorfor skulle jeg ahen-
gi meg til synd på grunn av
mitt kjød? Ja, hvorfor skulle jeg
gi etter for bfristelser, så den
onde får plass i mitt hjerte for å
ødelegge min cfred og plage
min sjel? Hvorfor er jeg vred på
grunn av min fiende?

28 Våkn opp, min sjel! Synk
ikke lenger sammen i synd.
Fryd deg, mitt hjerte, og gi
ikke lenger plass for min sjels
afiende.
29 Bli ikke vred igjen på grunn

av mine fiender. Svekk ikke min
styrke på grunn av mine plager.

30 Fryd deg, mitt hjerte, og rop
til Herren og si: O Herre, jeg vil
prise deg for evig, ja, min sjel
vil fryde seg i deg, min Gud og
amin frelses klippe.
31 O Herre, vil du forløse min
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sjel? Vil du utfri meg av mine
fienders hender? Vil du la meg
skjelve når asynden viser seg?

32 Måtte helvetes porter sta-
dig være stengt for meg, for
mitt ahjerte er sønderknust og
min ånd er angrende! O Herre,
lukk ikke din rettferdighets
porter for meg, så jeg kan bvan-
dre på stien i dalens dyp, så jeg
kan holde meg strengt til den
jevne vei!

33 O Herre, vil du innhylle
meg i din rettferdighets kappe!
O Herre, vil du åpne en vei så
jeg kan slippe bort fra mine fi-
ender! Vil du gjøre min sti rett
foran meg. Legg ikke noen snu-
blesten i min vei, men rydd vei-
en foran meg, og sperr ikke min
vei, men min fiendes veier.

34 O Herre, jeg har satt min lit
til deg, og jeg vil astole på deg
for evig. Jeg vil ikke sette min
blit til kjøds arm, for jeg vet at
forbannet er den som setter sin
clit til kjøds arm. Ja, forbannet
er den som setter sin lit til men-
nesket eller holder kjød for sin
arm.
35 Ja, jeg vet at Gud gir avillig

til den som ber, ja, min Gud vil
gi meg hvis jeg ikke bber cupas-
sende. Derfor vil jeg oppløfte
min røst til deg, ja, jeg vil anrope
deg, min Gud, dmin rettferdig-
hets klippe. Se, min røst skal for
evig stige opp til deg, min klip-
pe og min evige Gud. Amen.

KAPITTEL 5

Nephittene skiller lag med lama-
nittene, holder Moseloven og byg-
ger et tempel — På grunn av sin
vantro blir lamanittene avskåret
fra Herrens nærhet, blir slått med
en forbannelse og blir en svøpe for
nephittene. Ca. 588–559 f.Kr.

Se, det skjedde at jeg, Nephi,
anropte Herren min Gud me-
get på grunn av mine brødres
avrede.
2 Men se, deres vrede mot meg

tiltok i den grad at de forsøkte
å ta mitt liv.

3 Ja, de knurret mot meg og sa:
Vår yngre bror tenker å aråde
over oss, og vi har hatt mange
prøvelser på grunn av ham. La
oss derfor slå ham ihjel så vi
ikke blir plaget mer på grunn
av hans ord. For se, vi vil ikke at
han skal råde over oss, for det
tilkommer oss, som er de eldste
brødre, å råde over dette folk.

4 Nå skriver jeg ikke på disse
platene alle de ord som de knur-
ret mot meg. Men det er tilstrek-
kelig for meg å si at de forsøkte
å ta mitt liv.

5 Og det skjedde at Herren
aadvarte meg — at jeg, bNephi,
og alle som ville bli med meg,
skulle skille lag med dem og
flykte ut i villmarken.

6 Derfor skjedde det at jeg,
Nephi, tok min familie og også
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aZoram og hans familie og Sam,
min eldre bror, og hans familie
og Jakob og Josef, mine yngre
brødre, og også mine søstre og
alle som ville bli med meg. Og
de som ville bli med meg, var
de som trodde på Guds badvar-
sler og åpenbaringer, derfor
lyttet de til mine ord.

7 Og vi tok våre telt og alt vi
greide å få med oss, og reiste i
villmarken i mange dager. Og
etter at vi hadde reist i mange
dager, slo vi opp teltene.

8 Og mitt folk ville at vi skulle
kalle stedet aNephi, derfor kal-
te vi det Nephi.

9 Og alle som var med meg,
ble enige om å kalle seg aNephis
folk.

10 Og vi anstrengte oss for
å holde Herrens bud, lover og
befalinger i alle ting, ifølge
aMoseloven.
11 Og Herren var med oss, og

det gikk oss overmåte vel, for vi
sådde frø og høstet i rikt monn.
Og vi begynte å ale opp storfe
og småfe og alle slags dyr.

12 Og jeg, Nephi, hadde også
tatt med meg opptegnelsene
som var gravert på amessing-
platene, og likeså bkulen, eller
ckompasset, som ble gjort istand
til min far ved Herrens hånd
ifølge det som er skrevet.
13 Og det skjedde at det begyn-

te å gå oss overmåte vel, og vi
begynte å formere oss i landet.

14 Og jeg, Nephi, tok aLabans
sverd og laget mange sverd
etter samme mal for at det folk
som nå ble kalt blamanitter,
ikke skulle få noen mulighet til
å overfalle oss og drepe oss, for
jeg kjente deres hat til meg og
mine barn og til dem som ble
kalt mitt folk.

15 Og jeg lærte mitt folk å
bygge bygninger og arbeide i
allslags tre og i ajern og i kobber
og i messing og i stål og i gull
og i sølv og i kostbar malm som
fantes i store mengder.

16 Og jeg, Nephi, bygget et
atempel, og jeg konstruerte det
på samme måte som bSalomos
tempel, men det ble ikke bygget
av så mange ckostelige ting, for
de fantes ikke i landet. Derfor
kunne det ikke bygges likedan
som Salomos tempel, men det
var konstruert på samme måte
som Salomos tempel, og hånd-
verksmessig var det overmåte
fint.

17 Og det skjedde at jeg,
Nephi, fikk mitt folk til å være
aflittige og til å arbeide med
sine hender.

18 Og det skjedde at de ville at
jeg skulle være deres akonge.
Men jeg, Nephi, ønsket ikke
at de skulle ha noen konge.

6a 1 Ne 4:35; 16:7;
2 Ne 1:30–32.

b vs Advare, advarsel.
8a Omni 1:12, 27;

Mosiah 9:1–4; 28:1.
9a Jak bok 1:13–14.

10a 2 Ne 11:4.
vs Moseloven.

12a Mosiah 1:3–4.

vs Plater.
b Mosiah 1:16.
c 1 Ne 16:10, 16, 26;

18:12, 21;
Alma 37:38–47;
L&p 17:1.

14a 1 Ne 4:9;
Jak bok 1:10;
Morm ord 1:13.

b vs Lamanitter.
15a Ether 10:23.
16a vs Tempel,

Herrens hus.
b 1 Kong 6; 2 Krøn 3.
c L&p 124:26–27.

17a 1M 3:19;
L&p 42:42.

18a Jak bok 1:9, 11.



71 2 Nephi 5:19–33

Likevel gjorde jeg alt som sto i
min makt for dem.
19 Og se, Herrens ord som han

talte om dem, at jeg skulle alede
dem og bundervise dem, hadde
gått i oppfyllelse for mine brø-
dre. Derfor hadde jeg ledet dem
og undervist dem ifølge Herrens
befalinger inntil den tid da de
forsøkte å ta mitt liv.

20 Derfor gikk Herrens ord i
oppfyllelse da han talte til meg
og sa: Hvis de aikke vil lytte til
dine ord, skal de bli avskåret fra
Herrens nærhet. Og se, de ble
bavskåret fra hans nærhet.

21 Og på grunn av deres mis-
gjerninger hadde han latt afor-
bannelsen komme over dem,
ja, en svær forbannelse. For se,
de hadde forherdet sine hjerter
mot ham, så de var blitt som
flint. Derfor, da de var hvite og
overmåte skjønne og btiltalende,
lot Gud Herren dem få en cmørk
hud så de ikke skulle være til-
trekkende for mitt folk.

22 Og så sier Gud Herren: Jeg
vil la dem virke afrastøtende på
ditt folk hvis de ikke omvender
seg fra sine synder.
23 Og forbannet skal hans ætt

være som ablander seg med
deres ætt, for de skal forbannes
med den samme forbannelse. Og
Herren talte det, og det ble gjort.

24 Og på grunn av den forban-
nelse som var over dem, ble de
et adovent folk, fulle av svik og

bedrag, og gikk på leting etter
rovdyr i villmarken.

25 Og Gud Herren sa til meg:
De skal være en svøpe for din
ætt for å mane dem til ettertan-
ke om meg. Og hvis de ikke
husker meg og lytter til mine
ord, skal de tukte dem, endog
til ødeleggelse.

26 Og det skjedde at jeg, Nephi,
ainnviet Jakob og Josef til å
være prester og lærere over
mitt folks land.

27 Og det skjedde at vi levde
på en måte som bragte lykke.

28 Og tredve år var gått siden
vi forlot Jerusalem.

29 Og jeg, Nephi, hadde hittil
ført opptegnelsene over mitt
folk på mine plater som jeg
hadde laget.

30 Og det skjedde at Gud
Herren sa til meg: Lag aandre
plater, og du skal gravere
mange ting på dem som er
gode i mine øyne og til gavn for
ditt folk.

31 Derfor, for å være lydig mot
Herrens befalinger gikk jeg,
Nephi, og laget adisse platene,
og på dem har jeg gravert disse
ting.

32 Og jeg graverte det som er
velbehagelig for Gud. Og hvis
mitt folk finner behag i det som
er av Gud, vil de finne behag
i det jeg har gravert på disse
platene.

33 Og hvis mitt folk ønsker å
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kjenne mitt folks historie mer
utførlig, må de granske mine
andre plater.
34 Og det er tilstrekkelig for

meg å si at førti år var gått, og
vi hadde allerede hatt kriger og
stridigheter med våre brødre.

KAPITTEL 6

Jakob gjenforteller jødenes historie:
Det babylonske fangenskap og tilba-
kekomsten, Israels Helliges virke og
korsfestelse, hjelp som mottas fra
hedningefolkene, og jødene som
gjenopprettes i de siste dager når de
tror på Messias. Ca. 559–545 f.Kr.
Jakobs, Nephis brors ord, som
han talte til Nephis folk:

2 Se, mine elskede brødre, jeg,
Jakob, som er blitt kalt av Gud
og ordinert etter hans hellige
orden og er blitt innviet av min
bror Nephi, som dere ser hen
til som en akonge eller beskyt-
ter, og som dere er avhengige
av for å være trygge, se, dere vet
at jeg har talt overmåte mange
ting til dere.

3 Likevel taler jeg til dere igjen,
for jeg ønsker deres sjelers vel-
ferd. Ja, jeg er meget bekymret
for dere, og dere vet selv at jeg
alltid har vært det. For 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 skrevet fra ver-
den ble skapt.

4 Og nå, se, jeg ønsker å tale til
dere om de ting som er og som
skal komme, derfor vil jeg lese
aJesajas ord for dere. Og det er
de ord som min bror har ønsket
at jeg skulle tale til dere. Og jeg
taler til dere til deres gavn, så
dere kan få lære og kan lovpri-
se deres Guds navn.

5 Og nå, de ord som jeg skal
lese, er de som Jesaja talte an-
gående hele Israels hus. Derfor
kan de anvendes på dere, for
dere er av Israels hus. Og det er
mange ting som er uttalt ved
Jesaja, som kan anvendes på
dere fordi dere er av Israels hus.

6 Og nå, dette er ordene: aSå
sier Gud Herren: Se, jeg vil løfte
min hånd for hedningefolkene
og heve mitt bbanner for folket,
og de skal komme med dine søn-
ner i sine armer, og dine døtre
skal de bære på sine skuldre.

7 Og konger skal være dine
fosterfedre og deres dronnin-
ger dine ammer. De skal kaste
seg på sitt ansikt til jorden for
deg, og dine føtters støv skal de
slikke. Og du skal kjenne at jeg
er Herren, og at de som aventer
på meg, ikke skal bli til skamme.

8 Og nå vil jeg, Jakob, si noe om
disse ord. For se, Herren har vist
meg at de som var i aJerusalem
der vi kom fra, er blitt drept
eller bført bort som fanger.
9 Likevel har Herren vist meg

at de skal avende tilbake igjen,
og han har også vist meg at Gud
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Herren, Israels Hellige, skal
åpenbare seg for dem i kjødet.
Og etter at han har åpenbart seg,
skal de piske ham og bkorsfeste
ham, ifølge det som ble sagt av
den engel som fortalte meg det.

10 Og etter at de har forherdet
sine hjerter og har vært hård-
nakkete mot Israels Hellige, se,
da skal Israels Helliges astraffe-
dommer komme over dem. Og
den dag kommer da de skal bli
slått og plaget.
11 Derfor, etter at de er drevet

hit og dit, for så sier engelen,
skal mange bli plaget i kjødet og
skal ikke gå til grunne på grunn
av de trofastes bønner. De skal
bli adspredt og slått og hatet,
ikke desto mindre vil Herren
være barmhjertig mot dem, så
de, anår de kommer til bkunn-
skap om sin Forløser, igjen skal
csamles inn til sine arveland.
12 Og velsignet er ahedninge-

folkene, de som profeten har
skrevet om, for se, hvis de om-
vender seg og ikke kjemper
mot Sion og ikke forener seg
med den store og bavskyelige
kirke, skal de bli frelst. For Gud
Herren vil oppfylle sine cpakter
som han har inngått med sine
barn, og dette er grunnen til at
profeten har skrevet disse ting.

13 Derfor skal de som kjemper
mot Sion og mot Herrens pakts
folk, slikke støvet av deres føt-
ter, og Herrens folk skal ikke
gjøres til askamme. For Herrens
folk er de som bventer på ham,
for de venter fremdeles på at
Messias skal komme.

14 Og se, ifølge profetens ord
vil Messias for aannen gang
begynne å vinne dem tilbake.
Derfor vil han båpenbare seg
for dem i kraft og stor herlighet,
så deres fiender blir cødelagt,
når den dag kommer at de skal
tro på ham. Og han vil ikke øde-
legge noen som tror på ham.

15 Og de som ikke tror på ham,
skal bli aødelagt, både ved bild
og ved uvær og ved jordskjelv
og ved blodsutgytelse og ved
cpest og ved hungersnød. Og
de skal vite at Herren er Gud,
Israels Hellige.

16 aFor skal byttet tas fra den
sterke eller de blovlige fanger
settes fri?

17 Men så sier Herren: Selv den
mektiges afanger skal tas bort,
og tyrannens bytte skal settes
fri, for den bMektige Gud skal
cbefri sitt folk, paktens folk. For
så sier Herren: Jeg vil stride
mot ham som strider mot deg,

18 og jeg vil la dine undertryk-
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1 Ne 21:23;
L&p 133:45.

14a Jes 11:11;
2 Ne 25:17; 29:1.

b 2 Ne 3:5.
c 1 Ne 22:13–14.

15a 2 Ne 10:16; 28:15;
3 Ne 16:8.
vs Siste dager.

b Jak bok 6:3.
c L&p 97:22–26.

16a Jes 49:24–26.
b dvs Herrens folk-

paktens folk, som
nevnt i vers 17.

17a 1 Ne 21:25.
b vs Jehova.
c 2 Kong 17:39.
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kere ete sitt eget kjøtt. De skal bli
beruset av sitt eget blod som av
søt vin, og alt kjød skal kjenne
at jeg, Herren, er din Frelser og
din aForløser, Jakobs bMektige.

KAPITTEL 7

Jesaja taler om Messias — Messias
vil ha de lærdes tunge — Han vil
vende sin rygg til dem som slår —
Han vil ikke gjøres til skamme —
Sammenlign med Jesaja 50. Ca.
559–545 f.Kr.
Ja, for så sier Herren: Har jeg
skilt meg fra dere, eller har jeg
vist dere bort for evig? For så
sier Herren: Hvor er deres mors
skilsmissebrev? Til hvem har
jeg gitt dere, eller til hvem av
mine skyldnere har jeg solgt
dere? Ja, til hvem har jeg solgt
dere? Se, for deres synders skyld
har dere asolgt dere selv, og for
deres overtredelsers skyld er
deres mor vist bort.

2 Derfor, da jeg kom, var det
ingen der, da jeg aropte, var det
ingen som svarte. O Israels hus,
er min hånd for kort til å forlø-
se, eller er det ingen kraft hos
meg til å befri? Se, når jeg iret-
tesetter, tørker jeg bhavet ut, jeg
gjør deres celver til en ørken, og
dfiskene der stinker fordi vannet
er tørket ut, og de dør av tørst.
3 Jeg kler himlene i asort og

innhyller dem i bsørgedrakt.
4 Gud Herren har gitt meg de

lærdes atunge, så jeg kunne vite
hvordan jeg skulle tale et ord i
rette tid til deg, O Israels hus.
Når dere er trette, vekker han
morgen etter morgen. Han vek-
ker mitt øre til å høre som de
lærde.

5 Gud Herren har åpnet mitt
aøre, og jeg var ikke gjenstridig,
heller ikke vendte jeg meg bort.

6 Min rygg vendte jeg til adem
som slo, og mine kinn til dem
som rykket håret av meg. Jeg
skjulte ikke mitt ansikt for hån
og spytt.

7 For Gud Herren vil hjelpe
meg, derfor skal jeg ikke gjøres
til skamme. Derfor har jeg gjort
mitt ansikt hårdt som flint, og
jeg vet at jeg ikke skal skjemmes.

8 Og Herren er nær, og han
rettferdiggjør meg. Hvem vil
stride med meg? La oss stå sam-
men. Hvem er min motstan-
der? La ham komme hit til meg,
og jeg vil slå ham med min
munns kraft.

9 For Gud Herren vil hjelpe
meg. Og alle som afordømmer
meg, se, de skal alle bli gamle
som et klesplagg, og møllen
skal spise dem opp.

10 Hvem blant dere som fryk-
ter Herren og adlyder ahans
tjeners røst, vandrer i mørke og
er uten lys?

11 Se, alle dere som tenner ild
og omgir dere med gnistregn,
vandre i lyset av aderes ild og i
det gnistregn som dere har tent.

18a vs Forløser.
b 1M 49:24;

Jes 60:16.
7 1a vs Frafall.
2a Ord 1:24–25;

Jes 65:12; Alma 5:37.

b 2M 14:21; Sal 106:9;
L&p 133:68–69.

c Jos 3:15–16.
d 2M 7:21.

3a 2M 10:21.
b Åp 6:12.

4a Luk 2:46–47.
5a L&p 58:1.
6a Mat 27:26; 2 Ne 9:5.
9a Rom 8:31.

10a L&p 1:38.
11a Dom 17:6.
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Dette skal dere få fra min
hånd: Dere skal være nedbøyet
i sorg.

KAPITTEL 8

I de siste dager vil Herren trøste
Sion og samle Israel — De forløste
vil komme til Sion under stor glede
— Sammenlign med Jesaja 51 og
52:1–2. Ca. 559–545 f.Kr.
Lytt til meg, dere som jager
etter rettferdighet. Se hen til den
aklippe dere er hugget ut av,
og det stenbrudd dere er gravd
ut av.
2 Se hen til Abraham, deres

afar, og til bSara, hun som fødte
dere, for ham alene kalte jeg og
velsignet.
3 For Herren skal trøste aSion,

han vil trøste alle hennes øde
steder, og han vil gjøre hennes
bvillmark lik Eden og hennes
ørken lik Herrens have. Fryd og
glede skal finnes der, takksig-
else og lovsang.

4 Lytt til meg, mitt folk, og
lån meg øre, min nasjon, for
alov skal utgå fra meg, og min
rett vil jeg sette til et blys for
folket.
5 Min rettferdighet er nær, min

afrelse er gått ut, og min arm
skal dømme folket. bØyene skal
se hen til meg, og til min arm
skal de sette sin lit.

6 Løft deres øyne mot himle-
ne, og se på jorden her nede, for
ahimlene skal bforsvinne som
røk, og jorden skal cbli gammel
som et klesplagg, og de som
bor på den, skal dø på samme
måte. Men min frelse skal vare
evindelig, og min rettferdighet
skal ikke avskaffes.

7 Lytt til meg, dere som
kjenner rettferdighet, du folk
som har min lov skrevet i ditt
hjerte. aFrykt ikke for menne-
skers hån, og vær heller ikke
redd for deres spottende ord.

8 For møllen skal spise dem
opp som et klesplagg, og larven
skal fortære dem som ull. Men
min rettferdighet skal vare evin-
delig, og min frelse fra genera-
sjon til generasjon.

9 Våkn opp, våkn opp, kle deg
i astyrke, O Herrens arm! Våkn
opp som i gamle dager. Var det
ikke du som felte Rahab og
såret dragen?

10 Er det ikke du som har tørk-
et ut havet, vannet i det store
dyp, som har gjort havets bunn
til en avei, så de som ble reddet,
kunne gå over?

11 Derfor skal Herrens afor-
løste vende tilbake og komme
bsyngende til Sion, og evig gle-
de og hellighet skal være over
deres hoder, og de skal oppnå
fryd og glede. Sorg og csukk
skal flykte.

8 1a vs Klippe (sten).
2a 1M 17:1–8;

L&p 132:49.
b 1M 24:36.

3a vs Sion.
b Jes 35:1–2, 6–7.

4a eller undervisning,
lære. Jes 2:3.

vs Evangelium.
b vs Lys, Kristi lys.

5a vs Frelse.
b 2 Ne 10:20.

6a 2 Pet 3:10.
b heb splittes.

Sal 102:27-29.
c heb brytes ned.

7a Sal 56:5, 12;
L&p 122:9.

9a L&p 113:7–8.
10a Jes 35:8.
11a vs Forløse, forløst,

forløsning.
b Jes 35:10.
c Åp 21:4.
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12 aJeg er den, ja, jeg er den
som trøster dere. Se, hvem er
du at du skulle bfrykte for
mennesket som skal dø, og for
menneskebarn som skal bli lik
cgress,
13 og du aglemmer Herren, din

skaper, som har utspent himle-
ne og lagt jordens grunnvoll, og
hver eneste dag har engstet deg
for undertrykkerens vrede som
om han var rede til å ødelegge?
Og hvor er undertrykkerens
vrede?

14 Snart skal den landflyktige
som ligger i lenker, bli løst, og
han skal ikke dø i fangehullet,
heller ikke skal han mangle sitt
brød.

15 Men jeg er Herren din Gud,
som får abølgene til å bruse,
Hærskarenes Herre er mitt
navn.

16 Og jeg har lagt mine ord i
din munn og har gjemt deg i
min hånds skygge, så jeg kun-
ne plante himlene og legge jor-
dens grunnvoll og si til Sion:
Se, du er mitt afolk.
17 Våkn opp, våkn opp, stå

opp, O Jerusalem, som av
Herrens hånd har fått hans
avredes bbeger å drikke. Det
store tumlebegeret har du druk-
ket ut til siste dråpe.

18 Og av alle de sønner hun
har født, har hun ingen som le-
der henne, heller ingen som tar

henne ved hånden av alle de
sønner hun har fostret.

19 Disse to asønner er kommet
til deg og viser medynk med
deg, med din ødeleggelse og
undergang og sult og sverd, og
ved hvem skal jeg trøste deg?

20 Dine sønner ligger avmek-
tige på alle gatehjørner, unntatt
disse to. Som en hjort i garnet
er de fylt av Herrens vrede, av
din Guds irettesettelse.

21 Derfor hør dette, du som er
plaget, du som er adrukken, og
ikke av vin:

22 Så sier din Herre, Herren
og din Gud afører sitt folks sak:
Se, jeg har tatt tumlebegeret ut
av din hånd, bunnfallet i mitt
vredes beger. Aldri mer skal du
drikke av det igjen.

23 Men ajeg vil gi det i deres
hånd som plager deg, som har
sagt til din sjel: Bøy deg ned, så
vi kan gå over. Og du la deg ned
på marken til en gate for dem
som gikk over deg.

24 aVåkn opp, våkn opp og
kle deg i din bstyrke, O cSion.
Ta på deg dine skjønne klær,
O Jerusalem den hellige by, for
heretter skal daldri mer de
uomskårne og de urene komme
inn i deg.

25 Ryst støvet av deg, astå opp,
ta plass, O Jerusalem! Frigjør
deg fra bbåndene om din hals,
O fangne Sions datter.

12a L&p 133:47; 136:22.
b Jer 1:8.
c Jes 40:6–8; 1 Pet 1:24.

13a Jer 23:27.
15a 1 Ne 4:2.
16a 2 Ne 3:9; 29:14.
17a Luk 21:24.

b Jes 29:9; Jer 25:15.
19a Åp 11:3.
21a 2 Ne 27:4.
22a Jer 50:34.
23a Sak 12:9.
24a Jes 52:1–2.

b L&p 113:7–8.

c vs Sion.
d Joel 3:17.

25a dvs Stå opp fra
støvet og ta plass
med verdighet,
endelig er du forløst.

b L&p 113:9–10.
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KAPITTEL 9

Jødene vil samles i alle sine lovede
land — Forsoningen forløser men-
nesket fra fallet — De dødes lege-
mer vil komme frem fra graven, og
deres ånder fra helvete og fra para-
dis — De vil bli dømt — Forsonin-
gen frelser fra død, helvete, djevelen
og uendelig pine — De rettferdige
vil frelses i Guds rike — Straff for
synder beskrevet — Israels Hellige
er portens vokter. Ca. 559–545
f.Kr.

Og nå, mine elskede brødre,
jeg har lest dette så dere kan
kjenne til de Herrens apakter
som han har inngått med hele
Israels hus,

2 og at han har talt til jødene
ved sine hellige profeters munn
helt fra begynnelsen og nedover
fra generasjon til generasjon,
inntil den tid kommer da de skal
aføres tilbake til Guds sanne
kirke og hjord, når de skal
bsamles hjem til sine carveland
og skal slå seg ned i alle sine
lovede land.
3 Se, mine elskede brødre, jeg

taler disse ting til dere så dere
kan fryde dere og aløfte deres
hoder for evig på grunn av de
velsignelser som Gud Herren
skal gi til deres barn.

4 For jeg vet at mange av dere

har gransket mye for å få vite
om ting som skal skje. Derfor
vet jeg at dere vet at vårt kjød
må tæres bort og dø. Likevel
skal vi i våre alegemer se Gud.
5 Ja, jeg vet at dere vet at han i

legemet skal vise seg for dem
som bor i Jerusalem hvor vi
kom fra, for det er nødvendig
at det skjer blant dem. For det
tilkommer den store aSkaper å
bli underlagt mennesket i kjø-
det og dø for balle mennesker,
så alle mennesker kan bli un-
derlagt ham.

6 For likesom døden er kom-
met til alle mennesker for å
oppfylle aden store Skapers
barmhjertige plan, må det nød-
vendigvis være en kraft til
boppstandelse, og oppstandel-
sen må nødvendigvis komme
til mennesket på grunn av cfal-
let, og fallet kom på grunn av
overtredelse. Og fordi menne-
skene falt, ble de davskåret fra
Herrens nærhet.

7 Derfor må det nødvendigvis
være en aaltomfattende bforso-
ning, for hvis det ikke skulle væ-
re en altomfattende forsoning,
kunne ikke denne forkrenkelig-
het iklé seg uforkrenkelighet.
Den cførste dom som kom over
mennesket, måtte derfor nød-
vendigvis ha dbestått og vart
evindelig, og hvis så var, måtte

9 1a vs Pakten med
Abraham.

2a 2 Ne 6:11.
vs Gjengivelsen
av evangeliet.

b vs Israel — Israels
innsamling.

c 2 Ne 10:7–8.
vs Lovede land, Det.

3a jso, Sal 24:7–10.
4a Job 19:26;

Alma 11:41–45;
42:23; Hel 14:15;
Mormon 9:13.

5a vs Skape, skapelse.
b Joh 12:32; 2 Ne 26:24;

3 Ne 27:14–15.
6a vs Forløsningsplan.

b vs Oppstandelse.
c vs Fall, Adam og

Evas.
d 2 Ne 2:5.

7a Alma 34:10.
b vs Forsoning.
c Mosiah 16:4–5;

Alma 42:6, 9, 14.
d Mosiah 15:19.
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dette kjød ha blitt lagt ned for å
råtne og smuldre til sin moder
jord for aldri mer å oppstå.
8 O, Guds avisdom, bbarm-

hjertighet og cnåde! For se, hvis
dkjødet aldri mer skulle oppstå,
måtte våre ånder bli underlagt
den engel som efalt fra den evi-
ge Guds nærhet og ble fdjevelen,
for aldri mer å oppstå.
9 Og våre ånder måtte ha blitt

lik ham, og vi ville ha blitt djev-
ler, en adjevels engler, for å bli
bavskåret fra vår Guds nærhet
og for å bo hos cløgnens far,
ulykkelige som han selv, ja, hos
det vesen som ddåret våre før-
ste foreldre, som eforvandler
seg til nesten en flysets engel
og oppegger menneskenes barn
til ghemmelige mordsammen-
svergelser og alle slags hemme-
lige mørkets gjerninger.

10 Hvor stor er ikke vår Guds
godhet, han som bereder en vei
så vi kan slippe bort fra dette
grufulle uhyres favntak, ja, det
uhyre, adød og bhelvete som jeg
kaller legemets død og også
åndens død.

11 Og på grunn av vår Guds,
Israels Helliges, vei til abefrielse

skal den bdød jeg har omtalt som
er den timelige eller gravens
død, frigi sine døde.

12 Og den adød som jeg har
omtalt som er den åndelige død,
en åndelig død som er bhelvete,
skal frigi sine døde. Derfor må
død og helvete frigi sine døde.
Helvete må frigi sine fangne
ånder, og graven må frigi sine
fangne legemer, og menneske-
nes legemer og cånder vil bli
dgjenforenet med hverandre, og
dette skjer ved Israels Helliges
kraft til oppstandelse.

13 Hvor stor er ikke vår aGuds
plan! For på den annen side må
Guds bparadis frigi de rettfer-
diges ånder, og graven frigi de
rettferdiges legemer. Ånd og
legeme er igjen cføyet sammen,
og alle mennesker blir uforkren-
kelige og dudødelige, og de er
levende sjeler som har en efull-
kommen fkunnskap likesom oss
i kjødet, bortsett fra at vår kunn-
skap skal være fullkommen.

14 Derfor skal vi ha en full-
kommen akunnskap om all vår
bskyld og vår urenhet og vår
cnakenhet, og de rettferdige skal
ha en fullkommen kunnskap om

8a Job 12:13;
Abr 3:21.
vs Visdom.

b vs Barmhjertig,
barmhjertighet.

c vs Nåde.
d L&p 93:33–34.
e Jes 14:12;

2 Ne 2:17–18;
Moses 4:3–4;
Abr 3:27–28.

f vs Djevel.
9a Jak bok 3:11;

Alma 5:25, 39.
b Åp 12:7–9.

c vs Løgn.
d 1M 3:1–13;

Mosiah 16:3;
Moses 4:5–19.

e 2 Kor 11:14;
Alma 30:53.

f L&p 129:8.
g vs Hemmelige

forbund.
10a Mosiah 16:7–8;

Alma 42:6–15.
b vs Helvete.

11a vs Befrier.
b vs Død, fysisk.

12a vs Død, åndelig.

b L&p 76:81–85.
c vs Ånd.
d vs Oppstandelse.

13a vs Forløsningsplan.
b L&p 138:14–19.

vs Paradis.
c Alma 11:43.
d vs Udødelig,

udødelighet.
e vs Fullkommen.
f L&p 130:18–19.

14a Mosiah 3:25;
Alma 5:18.

b vs Skyld (følelse).
c Mormon 9:5.
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sin glede og sin drettferdighet og
være eikledd frenhet, ja, grettfer-
dighetens kappe.
15 Og det skal skje at når alle

mennesker har gått over fra
denne første død til liv, ettersom
de er blitt udødelige, må de stå
for Israels Helliges adomstol,
og så kommer bdommen, og så
må de dømmes ifølge Guds
hellige dom.
16 Og visselig, så sant Herren

lever, for Gud Herren har sagt
det, og det er hans evige aord
som ikke kan bforgå, skal de som
er rettferdige, fremdeles være
rettferdige, og de som er curene,
skal dfremdeles være urene. De
som er urene, er derfor edjevelen
og hans engler, og de skal gå
bort til den fevige ild som er
beredt for dem. Og deres pine
er som en gsjø av ild og svovel,
hvis flamme stiger opp evinde-
lig og alltid og aldri tar slutt.

17 O vår Guds storhet og arett-
ferdighet! For han virkeliggjør
alle sine ord, og de har gått ut
av hans munn, og hans lov må
oppfylles.

18 Men se, de rettferdige, de
ahellige som tilhører Israels
Hellige, de som har trodd på

Israels Hellige, de som har bår-
et verdens mange bkors og har
foraktet dens skam, de skal
carve dGuds rike, som var beredt
for dem efra verdens grunnvoll
ble lagt, og deres glede skal for
fevig være fullkommen.

19 O vår Guds, Israels Helliges,
store barmhjertighet! For han
abefrir sine hellige fra det bgru-
fulle uhyre djevelen og døden
og chelvete og ildsjøen som
brenner med svovel, som er
uendelig pine.

20 Hvor stor er ikke vår Guds
ahellighet! For han bvet alle
ting, og det er ikke noe som han
ikke vet.

21 Og han kommer til verden
for å afrelse alle mennesker hvis
de vil lytte til hans røst. For se,
han lider alle menneskers smer-
ter, ja, hver levende skapnings
bsmerter, både menns, kvinners
og barns som tilhører cAdams
familie.

22 Og han lider dette så opp-
standelsen kan få virkning for
alle mennesker, så alle kan
stå for ham på den store dom-
mens dag.

23 Og han befaler alle menne-
sker at de må aomvende seg og

d vs Rettferdig,
rettferdighet.

e Ord 31:25.
f vs Ren, renhet.
g L&p 109:76.

15a vs Dom, den siste
eller endelige.

b Sal 19:10;
2 Ne 30:9.

16a 1 Kong 8:56;
L&p 1:38;
Moses 1:4.

b L&p 56:11.
c vs Urenhet.

d 1 Ne 15:33–35;
Alma 7:21;
Mormon 9:14;
L&p 88:35.

e vs Djevel.
f Mosiah 27:28.
g Åp 21:8;

2 Ne 28:23;
L&p 63:17.

17a vs Rettferdig,
rettferdighet.

18a vs Hellig.
b Luk 14:27.
c L&p 45:58; 84:38.

d vs Opphøyelse.
e Alma 13:3.
f vs Evig liv.

19a L&p 108:8.
b 1 Ne 15:35.
c vs Helvete.

20a vs Hellighet.
b Alma 26:35;

L&p 38:2.
21a vs Frelse.

b L&p 18:11; 19:18.
c vs Adam.

23a vs Omvende,
omvendelse.
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bli bdøpt i hans navn og ha full-
kommen tro på Israels Hellige,
ellers kan de ikke bli frelst i
Guds rike.
24 Og hvis de ikke vil omven-

de seg og tro på hans anavn og
bli døpt i hans navn og bholde
ut til enden, må de bli cfordømt.
For Gud Herren, Israels Hellige,
har sagt det.
25 Derfor har han gitt en alov,

og hvor bingen lov er gitt, er det
ingen straff, og hvor ingen straff
er, er det ingen fordømmelse.
Og hvor ingen fordømmelse er,
har Israels Helliges barmhjer-
tighet krav på dem på grunn av
forsoningen, for de er befridd
ved hans kraft.

26 For aforsoningen oppfyller
hans brettferdighets krav på
alle dem som cikke ble dgitt lov-
en, så de blir befridd fra det
grufulle uhyre, døden og helve-
te og djevelen og sjøen av ild og
svovel, som er uendelig pine.
Og de føres tilbake til den Gud
som ga dem elivsånde og som
er Israels Hellige.

27 Men ve den som har fått
aloven, ja, som har alle Guds
bud likesom oss, og som over-

trer dem og sløser bort sin prø-
vetids dager, for hans tilstand
er forferdelig!

28 Hvor listig er ikke den
ondes aplan! Hvor bselvgode,
skrøpelige og tåpelige er ikke
menneskene. Når de er clærde,
tror de at de er dvise og lytter
ikke til eGuds råd, for de setter
det til side og innbiller seg at de
vet alt best selv. Derfor er deres
visdom tåpelighet, og den gav-
ner dem ikke, og de skal forgå.

29 Men det er godt å være lærd
hvis man alytter til Guds bråd.

30 Men ve de arike som er rike
på det som er av verden. For
ettersom de er rike, forakter de
de bfattige og forfølger de sakt-
modige, og deres hjerter dveler
ved deres skatter. Derfor er de-
res skatt deres gud, og se, deres
skatt skal gå til grunne sammen
med dem selv.

31 Og ve de døve som ikke vil
ahøre, for de skal gå til grunne.
32 Ve de blinde som ikke vil se,

for de skal også gå til grunne.
33 Ve de uomskårne av hjertet,

for kunnskapen om deres mis-
gjerninger skal slå dem på den
siste dag.

b vs Dåp, døpe.
24a vs Jesus Kristus —

Navn, påta dere
Kristi navn.

b vs Holde ut.
c vs Fordømme,

fordømmelse.
25a Jak brev 4:17.

vs Lov.
b Rom 4:15; 2 Ne 2:13;

Alma 42:12–24.
vs Ansvarlig.

26a 2 Ne 2:10;
Alma 34:15–16.
vs Forsoning.

b vs Rettferdig,
rettferdighet.

c Mosiah 3:11.
d Mosiah 15:24;

L&p 137:7.
e 1M 2:7; L&p 93:33;

Abr 5:7.
27a Luk 12:47–48.
28a Alma 28:13.

b vs Verdiløs,
forfengelig.

c Luk 16:15;
2 Ne 26:20; 28:4, 15.

d Ord 14:6; Jer 8:8–9;
Rom 1:22.

vs Stolthet;
Visdom.

e Alma 37:12.
vs Råd.

29a 2 Ne 28:26.
b Jak bok 4:10.

30a Luk 12:34;
1 Tim 6:10;
L&p 56:16.

b vs Fattig.
31a Esek 33:30–33;

Mat 11:15;
Mosiah 26:28;
L&p 1:2, 11, 14;
Moses 6:27.
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34 Ve aløgneren, for han skal
styrtes ned til bhelvete.
35 Ve morderen som adreper

med overlegg, for han skal bdø.
36 Ve dem som bedriver

ahor, for de skal styrtes ned til
helvete.
37 Ja, ve dem som atilber av-

guder, for djevelen over alle
djevler fryder seg over dem.
38 Og endelig, ve alle dem

som dør i sine synder, for de
skal avende tilbake til Gud og
se hans ansikt og forbli i sine
synder.
39 Mine elskede brødre, husk

hvor forferdelig det er å begå en
overtredelse mot Den Hellige
Gud og også hvor forferdelig
det er å gi etter for den alistiges
forlokkelser. Husk at å være
bkjødeligsinnet er cdød, og å
være åndeligsinnet er devig eliv.
40 Mine elskede brødre, lån

øre til mine ord. Husk Israels
Helliges storhet. Si ikke at jeg
har talt strengt til dere. Gjør
dere det, vil dere håne asann-
heten, for jeg har talt deres
Skapers ord. Jeg vet at sannhet-
ens ord er bstrenge mot all
urenhet, men de rettferdige
frykter dem ikke, for de elsker
sannheten og skjelver ikke.

41 Mine elskede brødre, akom
til Herren, Den Hellige. Husk
at hans stier er rettferdige. Se,
bveien for menneskene er csmal,
men den ligger i rett kurs foran
dem, og dportens vokter er Isra-
els 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.

42 Og for den som banker på,
vil han lukke opp. Og de avise
og de lærde og de som er rike
og som er boppblåste på grunn
av sin lærdom og sin visdom og
sine rikdommer, ja, dem er det
han forakter. Og hvis de ikke
legger disse ting bort og betrak-
ter seg som ctåper for Gud og
bøyer seg i dyp dydmykhet, vil
han ikke åpne for dem.

43 Men det som hører de vise
og forstandige til, ja, den lykke
som er beredt for de hellige,
skal askjules for dem for evig.

44 Mine elskede brødre, husk
mine ord. Se, jeg tar av meg
mine klær, og jeg ryster dem
foran dere. Jeg ber min frelses
Gud om at han gransker meg
med sitt aaltseende blikk. Derfor
skal dere vite på den siste
dag, når alle mennesker skal

34a Ord 19:9.
vs Ærlig, ærlighet;
Løgn.

b vs Helvete.
35a 2M 20:13;

Mosiah 13:21.
b vs Dødsstraff.

36a 3 Ne 12:27–29.
vs Kyskhet.

37a vs Avgudsdyrkelse.
38a Alma 40:11, 13.
39a 2 Ne 28:20–22; 32:8;

Mosiah 2:32; 4:14;

Alma 30:53.
b Rom 8:6. vs Kjødelig.
c vs Død, åndelig.
d Ord 11:19.
e vs Evig liv.

40a vs Sannhet.
b 1 Ne 16:2;

2 Ne 28:28; 33:5.
41a 1 Ne 6:4; Jak bok 1:7;

Omni 1:26;
Moroni 10:30–32.

b 2 Ne 31:17–21;
Alma 37:46;

L&p 132:22, 25.
c Luk 13:24; 2 Ne 33:9;

Hel 3:29–30.
d 2 Ne 31:9, 17–18;

3 Ne 14:13–14;
L&p 43:7; 137:2.

42a Mat 11:25.
b vs Stolthet.
c 1 Kor 3:18–21.
d vs Ydmyk, å

ydmyke, ydmykhet.
43a 1 Kor 2:9–16.
44a Jak bok 2:10.
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dømmes for sine gjerninger, at
Israels Gud var vitne til at jeg
brystet deres misgjerninger fra
min sjel, og at jeg står og skinner
for ham og er cfri for deres blod.

45 Mine elskede brødre, vend
bort fra deres synder, ryst av
hans alenker som vil binde dere
fast, og kom til den Gud som er
deres frelses bklippe.
46 Bered deres sjeler for den

herlige dag, ja, adommens dag,
når brettferdighet skal tildeles
de rettferdige, så dere kan slip-
pe å trekke dere tilbake i en
grusom angst, så dere kan slip-
pe å ha en fullkommen erind-
ring om deres grusomme cskyld
og bli tvunget til å utbryte: Hel-
lig, hellig er dine dommer, du
Herre dallmektige Gud, men jeg
kjenner min skyld. Jeg overtråd-
te din lov, og mine overtredelser
er mine, og djevelen har fått
makt over meg, og jeg er et bytte
for hans grusomme elendighet.
47 Men se, mine brødre, er det

nødvendig for meg å vekke dere
til en grufull erkjennelse av dis-
se ting? Ville jeg opprøre deres
sjeler hvis deres sinn var rent?
Ville jeg tale klart for dere ifølge
sannhetens klarhet hvis dere
var fri for synd?

48 Se, hvis dere var hellige,
ville jeg tale til dere om hellig-
het, men fordi dere ikke er

hellige og dere betrakter meg
som en lærer, må jeg nødven-
digvis aundervise dere om føl-
gene av bsynd.

49 Se, min sjel avskyr synd, og
mitt hjerte fryder seg ved rett-
ferdighet, og jeg vil aprise min
Guds hellige navn.

50 Kom, mine brødre, alle som
tørster, kom til avannene. Og
den som ingen penger har, kom
og kjøp og spis, ja, kom og kjøp
vin og melk uten bpenger og
uten å betale.

51 Bruk derfor ikke penger på
det som er uten verdi, eller
deres aarbeide på det som ikke
tilfredsstiller. Lytt oppmerk-
somt til meg, og husk de ord
som jeg har talt, og kom til
Israels Hellige og bnyt det som
ikke forgår og heller ikke kan
forderves, og la deres sjel fryde
seg i rikt monn.

52 Se, mine elskede brødre,
husk deres Guds ord. Be stadig
til ham om dagen, og gi atakk
til hans hellige navn om natten.
La deres hjerter fryde seg.

53 Og se, hvor store er ikke
Herrens apakter, og hvor stor
er ikke hans nedlatenhet mot
menneskenes barn. Og på
grunn av sin storhet og sin
bnåde og barmhjertighet har
han lovet oss at vår ætt ikke
skal bli fullstendig ødelagt i

b Jak bok 1:19.
c Jak bok 2:2;

Mosiah 2:28.
45a 2 Ne 28:22;

Alma 36:18.
b vs Klippe (sten).

46a vs Dom, den siste
eller endelige.

b vs Rettferdig,

rettferdighet.
c Mosiah 3:25.
d 1 Ne 1:14;

Moses 2:1.
48a Alma 37:32.

b vs Synd.
49a 1 Ne 18:16.
50a vs Levende vann.

b Alma 42:27.

51a Jes 55:1–2.
b 2 Ne 31:20; 32:3;

3 Ne 12:6.
52a vs Takknemlig,

takknemlighet,
takksigelse.

53a vs Pakt.
b vs Barmhjertig,

barmhjertighet.
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kjødet, men at han vil bevare
den. Og i fremtidige generasjo-
ner skal den bli en rettferdig
cgren av Israels hus.
54 Og nå, mine brødre, jeg har

mer å si dere, men i morgen vil
jeg fortelle dere resten av mine
ord. Amen.

KAPITTEL 10

Jødene vil korsfeste sin Gud — De
vil bli adspredt inntil de begynner
å tro på ham — Amerika vil være
et frihetens land hvor ingen konge
skal herske — Forson dere med
Gud og oppnå frelse gjennom hans
nåde. Ca. 559–545 f.Kr.
Og nå, mine elskede brødre, ta-
ler jeg, Jakob, til dere igjen om
denne rettferdige agren som jeg
har talt om.

2 For se, de aløfter vi har fått,
er løfter til oss i kjødet. Derfor,
selv om det er blitt vist meg at
mange av våre barn skal om-
komme i kjødet på grunn av
vantro, vil Gud likevel være
barmhjertig mot mange, og
våre barn skal føres tilbake, så
de kan få del i det som vil gi
dem den sanne kunnskap om
deres Forløser.
3 Derfor, som jeg sa til dere,

er det nødvendig at Kristus —

aengelen talte til meg i natt og sa
at det skulle være hans navn —
skal bkomme blant jødene, blant
dem som er av de ugudeligste i
verden. Og de skal ckorsfeste
ham, for slik påhviler det vår
Gud. Og det er ingen annen
nasjon på jorden som ville
dkorsfeste sin eGud.
4 For skulle de mektige ami-

rakler bli utført blant andre na-
sjoner, ville de omvende seg og
erkjenne at han er deres Gud.

5 Men på grunn av aprestelist
og misgjerninger vil de i Jerusa-
lem være hårdnakkete mot ham,
så han blir korsfestet.

6 Derfor, på grunn av deres
misgjerninger skal ødeleggelser,
hungersnød, pest og blodsutgy-
telse komme over dem. Og de
som ikke blir ødelagt, skal bli
aadspredt blant alle nasjoner.
7 Men se, så sier aGud Herren:

bNår den dag kommer at de
tror på meg, at jeg er Kristus,
da har jeg sluttet en pakt med
deres fedre, at de i kjødet, på
jorden, skal føres tilbake til
sine arveland.

8 Og det skal skje at de skal
asamles inn etter sin lange ad-
spredelse, fra bøyene i havet og
fra jordens fire hjørner, og hed-
ningefolkenes nasjoner skal
være store i mine øyne, sier

c vs Herrens vingård.
10 1a 1 Ne 15:12–16;

2 Ne 3:5;
Jak bok 5:43–45.

2a 1 Ne 22:8;
3 Ne 5:21–26; 21:4–7.

3a 2 Ne 25:19;
Jak bok 7:5;
Moroni 7:22.

b vs Jesus Kristus —
Fødsel og død,

profetier om Jesu
Kristi.

c 1 Ne 11:33;
Mosiah 3:9;
L&p 45:52–53.

d Luk 23:20–24.
e 1 Ne 19:10.

4a vs Mirakel.
5a Luk 22:2.

vs Prestelist.
6a 1 Ne 19:13–14.

vs Israel — Israels
adspredelse.

7a vs Herre.
b 2 Ne 25:16–17.

8a vs Israel — Israels
innsamling.

b 1 Ne 22:4;
2 Ne 10:20–22;
L&p 133:8.
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Gud, ved å cbringe dem ut til
deres arveland.
9 aJa, hedningefolkenes kong-

er skal være deres fosterfedre,
og deres dronninger skal bli
ammer. Derfor er bHerrens løf-
ter til hedningefolkene store,
for han har talt det, og hvem
kan bestride det?

10 Men se, dette land, sier
Gud, skal være et arveland for
deg, og ahedningefolkene skal
være velsignet i landet.

11 Og dette land skal være et
afrihetens land for hedninge-
folkene, og det skal ikke være
noen bkonger i landet som skal
få herredømme over hedninge-
folkene.
12 Og jeg vil befeste dette land

mot alle andre nasjoner.
13 Og den som akjemper mot

Sion, skal bgå til grunne, sier
Gud.

14 For den som setter en
konge opp mot meg, skal gå til
grunne, for jeg, Herren, ahimme-
lens konge, skal være deres kon-
ge, og jeg vil alltid være et blys
for dem som hører mine ord.

15 For at mine apakter som jeg
har sluttet med menneskenes
barn — om det jeg vil gjøre for
dem mens de er i kjødet — kan

bli oppfylt, må jeg nødvendig-
vis tilintetgjøre bmørkets chem-
melige gjerninger og mord og
avskyeligheter.

16 Den som derfor kjemper
mot aSion, både jøde og hed-
ning, både trell og fri, både
mann og kvinne, skal gå til
grunne. For det er bdisse som er
hele jordens skjøge, for cde som
dikke er med meg, er eimot meg,
sier vår Gud.

17 For jeg vil aoppfylle mine
løfter som jeg har gitt til menne-
skenes barn, om det jeg vil gjøre
for dem mens de er i kjødet.

18 Derfor, mine elskede brø-
dre, så sier vår Gud: Jeg vil pla-
ge din ætt ved hedningefolkenes
hånd. Likevel vil jeg bløtgjøre
ahedningefolkenes hjerter, så de
skal være som en far for dem.
Derfor skal hedningefolkene
bli bvelsignet og cregnes blant
Israels hus.

19 Derfor vil jeg ainnvie dette
land så det for evig kan være et
arveland for din ætt og for dem
som skal regnes blant din ætt,
for Gud sier til meg at det er et
land som er utvalgt fremfor
alle andre land. Derfor vil jeg at
alle mennesker som bor der,
skal tilbe meg, sier Gud.

c 1 Ne 22:8.
9a Jes 49:22–23.

b 1 Ne 22:8–9;
L&p 3:19–20.

10a 2 Ne 6:12.
11a vs Fri, frihet.

b Mosiah 29:31–32.
13a 1 Ne 22:14, 19.

b Jes 60:12.
14a Alma 5:50;

L&p 38:21–22;
128:22–23;
Moses 7:53.

b vs Lys, Kristi lys.
15a vs Pakt.

b vs Mørke, åndelig.
c Hel 3:23.

vs Hemmelige
forbund.

16a vs Sion.
b 1 Ne 13:4–5.
c 1 Ne 14:10.
d 1 Ne 22:13–23;

2 Ne 28:15–32;
3 Ne 16:8–15;
Ether 2:9.

e Mat 12:30.
17a L&p 1:38.
18a Luk 13:28–30;

L&p 45:7–30.
b Ef 3:6.
c Gal 3:7, 29;

1 Ne 14:1–2;
3 Ne 16:13;
21:6, 22; 30:2;
Abr 2:9–11.

19a 2 Ne 3:2.
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20 Og nå, mine elskede brødre,
når vi ser at vår barmhjertige
Gud har gitt oss så stor kunn-
skap om disse ting, la oss huske
ham og legge bort våre synder
og ikke henge med hodet, for vi
er ikke vist bort. Likevel er vi
blitt adrevet ut av vårt arveland,
men vi er blitt ledet til et bbedre
land, for Herren har gjort havet
til vår csti, og vi er på en døy i
havet.

21 Men store er Herrens løfter
til dem som er på aøyene i havet.
Og når det står øyer, må det
nødvendigvis være flere enn
denne, og de er også bebodd av
våre brødre.

22 For se, Gud Herren har fra
tid til annen aført noen bort
fra Israels hus ifølge sin vilje og
sitt behag. Og nå, se, Herren
husker alle dem som er blitt
brukket av, derfor husker han
også oss.
23 Lys derfor opp i deres hjer-

ter, og husk at dere er afri til å
bhandle på egenhånd, til å cvel-
ge veien til evig død eller veien
til evig liv.

24 Derfor, mine elskede brø-
dre, forson dere med Guds vilje
og ikke med djevelens og kjø-
dets vilje. Og husk at etter at
dere er forsonet med Gud, er
det bare i og gjennom aGuds
nåde at dere blir bfrelst.
25 Måtte derfor Gud oppvekke

dere fra døden ved oppstandel-
sens kraft og også fra evig død
ved aforsoningens kraft, så dere
kan bli mottatt i Guds evige rike
og kan prise ham gjennom gud-
dommelig nåde. Amen.

KAPITTEL 11

Jakob så sin Forløser — Moseloven
er et forbilde på Kristus og beviser
at han vil komme. Ca. 559–545
f.Kr.
Og nå, aJakob talte meget mer
til mitt folk dengang, likevel har
jeg bare latt disse ting bli skre-
vet, for det jeg har bskrevet,
synes jeg er tilstrekkelig.

2 Og nå skriver jeg, Nephi, fle-
re av aJesajas 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 san-
nelig min bForløser, likesom jeg
også har sett ham.

3 Og min bror, Jakob, har
også asett 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 har Gud sagt:
Ved btre vitner vil jeg stadfeste
mitt ord. Likevel sender Gud
flere vitner, og han beviser alle
sine ord.

4 Se, min sjel fryder seg over å

20a 1 Ne 2:1–4.
b 1 Ne 2:20.

vs Lovede land, Det.
c 1 Ne 18:5–23.
d Jes 11:10–12.

21a 1 Ne 19:15–16; 22:4.
22a 1 Ne 22:4.

23a vs Handlefrihet.
b 2 Ne 2:16.
c 5M 30:19.

24a vs Nåde.
b vs Frelse.

25a vs Forsoning.
11 1a 2 Ne 6:1–10.

b 2 Ne 31:1.
2a 3 Ne 23:1.

b vs Forløser.
3a 2 Ne 2:3; Jak bok 7:5.

b 2 Ne 27:12;
Ether 5:2–4;
L&p 5:11.
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abevise sannheten om bKristi
komme for mitt folk, for i denne
hensikt ble cMoseloven gitt, og
alle ting som fra verdens begyn-
nelse av er gitt til mennesket av
Gud, er forbilder på ham.

5 Og min sjel fryder seg
også over Herrens apakter
som han har inngått med våre
fedre. Ja, min sjel fryder seg
ved hans nåde og ved hans
rettferdighet og makt og ved
hans barmhjertighet i den store
og evige plan til befrielse fra
døden.

6 Og min sjel fryder seg over
å bevise for mitt folk at ahvis
Kristus ikke skulle komme,
måtte alle mennesker gå til
grunne.

7 For hvis det aikke er noen
Kristus, er det ingen Gud, og
hvis det ikke er noen Gud, er vi
ikke til, for da kunne det ikke
ha vært noen bskapelse. Men
det finnes en Gud, og han er
Kristus, og han kommer i sin
egen tids fylde.
8 Og nå skriver jeg noen av

Jesajas ord, så de av mitt folk
som får se disse ord, kan oppløf-
te sine hjerter og fryde seg for
alle mennesker. Dette er ordene,
og dere kan anvende dem på
dere selv og på alle mennesker.

KAPITTEL 12

Jesaja ser templet i de siste dager,
Israels innsamling og tusenårsri-
kets dom og fred — De stolte og
ugudelige vil bli ydmyket ved det
annet komme — Sammenlign med
Jesaja 2. Ca. 559–545 f.Kr.

Det ord som aJesaja, sønn av
Amos, bså om Juda og Jerusa-
lem:

2 Og det skal skje i de siste
dager da afjellet der Herrens
bhus står, skal være grunnfestet
på toppen av cfjellene og skal
være høyt hevet over alle
høyder, og alle nasjoner skal
strømme til det,

3 og mange folkeslag skal dra
av sted og si: Kom, og la oss gå
opp til Herrens berg, til Jakobs
Guds hus, og han vil lære oss
sine veier, og vi vil avandre
på hans stier, for fra Sion skal
bloven utgå, og Herrens ord fra
Jerusalem.

4 Og han skal adømme mel-
lom nasjonene og skal irette-
sette mange folkeslag, og de
skal smi sine sverd om til hakker
og sine spyd til vingårdskniver.
En nasjon skal ikke løfte sverd
mot en annen, heller ikke skal
de mer lære å føre krig.

4a 2 Ne 31:2.
b Jak bok 4:5; Jar 1:11;

Alma 25:15–16;
Ether 12:19.

c 2 Ne 5:10.
5a vs Pakten med

Abraham.
6a Mosiah 3:15.
7a 2 Ne 2:13.

b vs Skape, skapelse.
12 1a 2 Nephi 12–24

siterer Nephi Jesaja
kap 2–14 fra
messingplatene.
Legg merke til at
ordlyden er noe
forskjellig.

b heb khazah, betyr
“mottok i et syn”
som vil si at Jesaja
mottok sitt budskap
i et syn fra Herren.

2a Joel 3:17.
vs Sion.

b vs Tempel,
Herrens hus.

c L&p 49:25.
3a vs Vandre, vandre

med Gud.
b heb undervisning,

lære.
vs Evangelium.

4a 2 Ne 21:2–9.
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5 O Jakobs hus, kom, og la oss
vandre i Herrens lys, ja kom,
for dere har alle afaret vill, hver
på sine ugudelige veier.
6 Derfor, O Herre, har du for-

latt ditt folk, Jakobs hus, fordi
de agjennomsyres fra Østen og
lytter til sannsigere som bfilis-
trene, og de cfinner behag i
fremmedes barn.
7 Deres land er også fullt av

sølv og gull, og det er ingen
ende på deres skatter. Deres
land er også fullt av hester,
og det er ingen ende på deres
vogner.

8 Deres land er også fullt av
aavguder, de tilber sine henders
verk, det som deres egne fingre
har laget.
9 Og den ringe mann bøyer

seg aikke ned, og stormannen
ydmyker seg ikke, derfor, tilgi
dem ikke.
10 Dere ugudelige, gå inn i

fjellet og agjem dere i støvet, for
Herrens frykt og hans høyhets
herlighet skal slå dere.

11 Og det skal skje at mennesk-
ets stolte øyne skal ydmykes
og menneskets hovmod skal
bøyes, og Herren alene skal
være opphøyet på den dag.

12 For Hærskarenes aHerres
dag kommer snart over alle
nasjoner, ja, over hver eneste en,

ja, over de bstolte og hovmodige
og over alle som er oppblåste,
og de skal ydmykes.

13 Ja, og Herrens dag skal
komme over alle Libanons
sedertrær, for de er høyreiste
og stolte, og over alle eikene i
Basan,

14 og over alle høye fjell og
over alle høyder og over alle
nasjoner som er hovmodige, og
over alle folkeslag,

15 og over hvert høyt tårn og
over hver befestet mur,

16 og over alle skip på ahavet
og over alle skip fra Tarsis og
over alt som er behagelig å skue.

17 Og menneskets hovmod
skal bøyes ned, og menneskets
stolthet skal ydmykes, og
Herren alene skal være opp-
høyet på aden dag.

18 Og avgudene skal han full-
stendig avskaffe.

19 Og de skal gå inn i fjellhu-
lene og i jordens kløfter, for
Herrens frykt skal komme over
dem, og hans høyhets herlighet
skal slå dem når han reiser seg
for å ryste jorden forferdelig.

20 På den dag skal menneske-
ne akaste sine avguder av sølv
og sine avguder av gull, som
de selv har laget for å tilbe
dem, bort til muldvarpene og
flaggermusene,

5a 2 Ne 28:14;
Mosiah 14:6;
Alma 5:37.

6a dvs fylles med
lære og fremmed tro.
Sal 106:35.

b vs Filistrene.
c heb gi håndslag

eller slutte pakt med.
8a vs Avgudsdyrkelse.

9a dvs for Gud, istedet
dyrker han avguder.

10a Alma 12:14.
12a vs Annet komme,

Jesu Kristi.
b Mal 4:1; 2 Ne 23:11;

L&p 64:24.
16a Den greske versjon

(Septuaginta) har et
uttrykk som mangler

i hebraisk, og den
hebraiske versjon
har et uttrykk som
mangler i den greske,
men 2 Nephi 12:16
inneholder begge.
Sal 48:9; Esek 27:25.

17a dvs den dag Herren
kommer i herlighet.

20a heb kvitte seg med.
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21 og gå inn i fjellkløftene og
til toppen av de forrevne fjell,
for Herrens frykt skal komme
over dem, og hans høyhets
herlighet skal slå dem når han
reiser seg for å ryste jorden for-
ferdelig.

22 Vend deg bort fra amen-
nesket som puster i sin nese.
Hva er han å akte for?

KAPITTEL 13

Juda og Jerusalem vil bli straffet
for sin ulydighet — Herren fører
sak og dømmer sitt folk — Sions
døtre forbannes og pines for sin
verdslighet — Sammenlign med
Jesaja 3. Ca. 559–545 f.Kr.
For se, Herren, Hærskarenes
Herre, tar bort fra Jerusalem og
fra Juda støtte og stav, hver
støtte av brød og hver støtte av
vann,
2 helt og krigsmann, dommer

og profet og den forstandige og
den gamle,

3 befalingsmann over femti og
hver høyt aktet mann og rådgi-
ver og kyndig åndemaner og
den veltalende.

4 Og jeg vil sette barn til å være
deres fyrster, og spebarn skal
herske over dem.

5 Og folket skal undertrykkes
av hverandre og enhver av sin
neste, barnet skal oppføre seg
stolt mot den gamle, og den

æreløse mot den som er høyt
aktet.

6 Når en mann griper fatt i sin
bror i sin fars hus og sier: Du har
klær, vær du vår høvding og la
ikke denne aødeleggelsen skje
under din hånd —

7 på den dag skal han sverge
og si: Jeg vil ikke være alege, for
i mitt hus er det hverken brød
eller klær. Gjør meg ikke til
høvding over folket!

8 For Jerusalem ligger i arui-
ner, og Juda er bfalt fordi deres
tunger og deres gjerninger har
vært mot Herren for å sette seg
opp mot hans herlighets øyne.

9 Deres ansiktsuttrykk vitner
mot dem og tilkjennegir at deres
synd har vært som aSodomas,
og de kan ikke skjule det. Ve
deres sjeler, for de har selv bragt
ondskapen over seg!

10 Si til de rettferdige at det
går dem avel, for de skal ete
frukten av sine gjerninger.

11 Ve de ugudelige, for de skal
forgå, for det deres hender har
gjort, skal bli gjort mot dem selv!

12 Og mitt folks undertryk-
kere er barn, og kvinner råder
over dem. Du, mitt folk, de som
aleder deg, får deg til å feile og
ødelegger den vei du skal gå.

13 Herren trer frem for å føre
asak, og han står der for å
dømme folkene.

14 Herren vil sette seg til doms
over sitt folks gamle og deres

22a dvs Stol ikke mer
på det dødelige
menneske som
har liten makt
sammenlignet med
Gud. Moses 1:10.

13 6a Jes 3:6.

7a heb en som
forbinder (et sår),
dvs jeg kan ikke løse
deres problemer.

8a Jer 9:11.
b Klag 1:3.

9a 1M 19:1, 4–7, 24–25.

vs Homoseksualitet.
10a 5M 12:28.
12a Jes 9:16.
13a heb stride,

kjempe for.
Mika 6:2;
L&p 45:3–5.
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afyrster, for de har bplyndret
cvingården, og de dfattiges erov
er i deres hus.

15 Hva mener dere? Dere river
mitt folk i stykker og knuser de
fattiges ansikter, sier Herren,
Hærskarenes Gud.

16 Og Herren sier: Fordi Sions
døtre er hovmodige og går med
kneisende nakke og lar øynene
flakke omkring, går og atripper
og lager en klirrende lyd med
føttene —
17 derfor skal Herren gjøre

hodet skurvet på Sions døtre,
og Herren skal aavdekke deres
nakenhet.

18 På den dag skal Herren ta
bort skjønnheten fra deres klir-
rende smykker og ahårnettene
og bhalvmånene,
19 kjedene og armbåndene og

atørklærne,
20 hodepryden og fotkjedene

og pannebåndene og lukteflas-
kene og øreringene,

21 ringene og nesesmykkene,
22 ahøytidsklærne og kjolene

og kappene og pungene,
23 aspeilene og de fine linklær-

ne og hodeplaggene og slørene.
24 Og det skal skje: Istedenfor

vellukt skal det være stank, iste-
denfor belte skal det være arep,

istedenfor velstelt hår skal det
være skallet hode, og istedenfor
fin bkjole skal det være trang
sekk, cbrennemerke istedenfor
skjønnhet.

25 Dine menn skal falle for
sverdet, og dine helter i krigen.

26 Og hennes porter klager og
sørger, utplyndret sitter hun
på jorden.

KAPITTEL 14

Sion og hennes døtre vil bli forløst
og renset på tusenårsrikets dag —
Sammenlign med Jesaja 4. Ca.
559–545 f.Kr.
Og på den dag skal syv kvinner
gripe fatt i én mann og si: Vi vil
ete vårt eget brød og kle oss i
våre egne klær, la oss bare kal-
les ved ditt navn for å ta bort
vår askam.

2 På den dag skal Herrens
agren være vakker og herlig, og
jordens frukt utsøkt og behage-
lig for dem av Israel som slapp
bort.

3 Og det skal skje at de som er
tilbake i Sion og som blir igjen i
Jerusalem, skal kalles hellige,
hver den som er nedskrevet
blant de levende i Jerusalem,

14a heb herskere eller
ledere.

b heb fortært eller
brent.

c Jes 5:7.
d 2 Ne 28:12–13.
e dvs vinning på

grunn av underslag.
16a dvs å gå med korte,

raske skritt på en
affektert måte.

17a heb blottstille,

idiom som betyr
“bringe skam over
dem.”

18a Muligens hårnett. De
lærde er ikke alltid
enige om hvilken
kvinnepryd som er
nevnt i vers 18–23.

b dvs prydgjenstander
formet som en
månesigd.

19a heb slør.

22a heb staselige klær.
23a eller gjennomsiktige

klær.
24a heb filler.

b eller en kjortel.
c dvs som tegn på

slaveri.
14 1a dvs en skamplett

ved å være ugift
og barnløs.

2a Jes 60:21; 2 Ne 3:5;
Jak bok 2:25.
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4 anår Herren får btvettet bort
Sions døtres urenhet og får ren-
set Jerusalems blod ut av Jeru-
salem ved dommens ånd og
ved cildens ånd.

5 Og over hvert bosted på
Sions berg og over hennes for-
samlinger vil Herren skape en
asky og en røk om dagen og
skinnet av en luende ild om
natten, for all Sions herlighet
skal være beskyttet.
6 Og det skal være et taberna-

kel til skygge mot heten om
dagen og et atilfluktssted, et
skjul, mot uvær og mot regn.

KAPITTEL 15

Herrens vingård (Israel) vil bli
forlatt, og hans folk vil bli adspredt
— Ve-rop vil komme over dem i
deres frafalne og adspredte tilstand
— Herren vil løfte et banner og
samle Israel — Sammenlign med
Jesaja 5. Ca. 559–545 f.Kr.
Og da vil jeg synge for min
høyt elskede en asang om min
elskede, om hans vingård. Min
høyt elskede har en vingård på
en meget fruktbar høyde.
2 Og han gjerdet den inn og

renset den for sten og beplantet
den med de edleste avinranker
og bygget et tårn i midten og

laget også en vinpresse i den,
og han ventet at den skulle bære
druer, og den bar ville druer.

3 Og nå ber jeg dere, O Jeru-
salems innbyggere og Judas
menn: Døm mellom meg og
min vingård!

4 Hva mer kunne gjøres med
min vingård som jeg ikke alle-
rede hadde gjort med den?
Derfor, når jeg ventet at den
skulle bære druer, bar den ville
druer.

5 Og nå vil jeg fortelle dere
hva jeg vil gjøre med min vin-
gård — jeg vil ata ned gjerdet
omkring den, og den skal spises
opp, og jeg vil rive ned muren
omkring den, og den skal tråk-
kes ned.

6 Og jeg vil legge den øde, den
skal ikke beskjæres eller hak-
kes, men atorner og tistler skal
skyte opp, jeg vil også befale
skyene så de bikke skal la regn
falle på den.

7 For Hærskarenes Herres
avingård er Israels hus, og Judas
menn er hans kjæreste beplant-
ning. Han ventet brettferdighet
og men se, der er undertrykkel-
se, han ventet rettskaffenhet,
men se, der er skrik.

8 Ve dem som føyer ahus til
hus til det ikke er mer plass, så
de kan bo balene midt i landet.

4a dvs Når Herren har
renset jorden.

b vs Tvette, vaske,
tvettinger.

c Mal 3:2–3; 4:1.
5a 2M 13:21.
6a Jes 25:4;

L&p 115:6.
15 1a dvs Profeten

komponerer en

sang eller en
poetisk lignelse
om en vingård og
forteller om Guds
barmhjertighet og
Israels treghet.

2a Jer 2:21.
5a Sal 80:13.
6a Jes 7:23; 32:13.

b Jer 3:3.

7a vs Herrens vingård.
b eller rettferdighet.

8a Mika 2:1–2.
b dvs bli henvist

til å bo alene. Rike
jordeiere bemektiger
seg de fattiges små
gårder.
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9 I mine ører sa Hærskarenes
Herre: Mange hus skal i sann-
het bli tomme, og store og vakre
byer være uten innbyggere.

10 Ja, en vingård på førti mål
skal gi én abat, og en homer
såkorn skal gi én efa.

11 Ve dem som står tidlig opp
om morgenen for å ajage etter
sterk drikk, som fortsetter langt
utover kvelden og blir gløden-
de av bvin!
12 Og harpen og bratsjen og

tamburinen og fløyten og vinen
er på deres fester, men Herrens
verk aenser de ikke, heller ikke
har de øye for hans henders
gjerning.

13 Derfor er mitt folk ført i
fangenskap, fordi de mangler
akunnskap, og deres hederlige
mennesker er utsultet, og meng-
den brenner av tørst.
14 Derfor har helvetet utvidet

seg og åpnet sin munn på vidt
gap. Og deres herlighet og der-
es mengde og deres prakt og
den som fryder seg, skal fare
ned i den.

15 Og den menige mann skal
bøyes, og den mektige mann
skal ydmykes, og de hovmod-
iges øyne skal ydmykes.

16 Men Hærskarenes Herre
skal opphøyes ved adommen,

og Gud som er hellig, skal hel-
liggjøres i rettferdighet.

17 Da skal lammene beite som
før, og fremmede skal fortære
de rikes fjerne steder.

18 Ve dem som drar på mis-
gjerning med aforfengelighetens
snorer og på synd bsom med et
vognrep,

19 som sier: La ham askynde
seg, påskynd hans gjerning så
vi kan bse den, og la Israels Hel-
liges råd nærme seg og komme,
så vi kan lære det å kjenne!

20 Ve dem som akaller det onde
godt og det gode ondt, som gjør
bmørke til lys og lys til mørke,
som gjør bittert til søtt og søtt
til bittert!

21 Ve dem som er avise i egne
øyne og forstandige i egne
tanker!

22 Ve dem som er veldige til
å drikke vin og dyktige til å
blande sterk drikk,

23 som rettferdiggjør den ugu-
delige mot betaling og atar
retten fra de rettferdige!

24 Derfor, likesom ailden for-
tærer bhalmen og flammene
brenner opp cagnene, skal deres
rot råtne og deres blomster gå
opp i støv fordi de har forkastet
Hærskarenes Herres lov og har
dforaktet Israels Helliges ord.

10a Esek 45:10–11.
11a Ord 23:30–32.

b vs Visdomsordet.
12a Sal 28:5.
13a Hos 4:6.

vs Kunnskap.
16a vs Jesus Kristus —

Dommer.
18a vs Verdiløs,

forfengelig.
b dvs De er lenket til

sine synder som

dyret til sin bør.
19a Jer 17:15.

b dvs De vil ikke
tro på Messias
før de ser ham.

20a Moroni 7:14, 18;
L&p 64:16; 121:16.

b 1 Joh 1:6.
21a Ord 3:5–7;

2 Ne 28:15.
23a dvs fratar ham hans

juridiske rettigheter.

24a Obad 1:18;
Mal 4:1–2;
2 Ne 20:17.

b Joel 2:5;
1 Ne 22:15, 23;
2 Ne 26:4, 6;
L&p 64:23–24;
133:64.

c Luk 3:17;
Mosiah 7:29–31.

d 2 Sam 12:7–9.



2 Nephi 15:25–16:6 92

25 Derfor er aHerrens vrede
opptent mot hans folk, og
han har rakt ut sin hånd mot
dem og har slått dem, og
fjellene skalv, og deres lik
ble revet i stykker midt i gate-
ne. Til tross for alt dette er
hans vrede ikke vendt bort,
men hans hånd er fremdeles
rakt ut.
26 Og han vil løfte et abanner

for nasjonene langt borte og
bhvisler til dem fra jordens
ende, og se, hastig og lett ckom-
mer de, ingen skal være trette,
og heller ingen av dem skal
snuble.

27 Ingen skal blunde eller sove,
heller ikke skal beltet om deres
hofter løses eller noen skorem
rives i stykker.

28 Deres piler skal være skar-
pe og alle deres buer spente, og
deres hesters hover skal være
som flintesten og deres vogn-
hjul som en hvirvelvind, deres
brøl som en løves.

29 De skal brøle som unge
aløver, ja, de skal brøle og
gripe byttet og føre det bort i
sikkerhet, og ingen skal redde
det.
30 Og på den dag skal de

brøle mot dem likesom havet
brøler, og hvis de ser ut over
landet, ser de mørke og sorg,
og lyset på himmelen er
formørket.

KAPITTEL 16

Jesaja ser Herren — Jesajas synder
blir tilgitt — Han blir kalt til å
profetere — Han profeterer om at
jødene vil forkaste Kristi lære —
En levning skal vende tilbake —
Sammenlign med Jesaja 6. Ca.
559–545 f.Kr.

I det aår kong Ussia døde, så
jeg også Herren sitte på en høy,
opphøyet trone, og bslepet fylte
templet.

2 Over den sto aserafene. Hver
hadde seks vinger. Med to dek-
ket han sitt ansikt, og med to
dekket han sine føtter, og med
to fløy han.

3 Og den ene ropte til en
annen og sa: Hellig, hellig,
hellig er Hærskarenes Herre,
hele jorden er full av hans
herlighet.

4 Og adørstolpene bevet ved
røsten av ham som ropte, og
huset ble fylt med røk.

5 Da sa jeg: Ve meg! aDet er ute
med meg, for jeg er en mann
med urene lepper, og jeg bor
midt iblant et folk med urene
lepper, for mine øyne har sett
kongen, Hærskarenes Herre.

6 Da fløy en av serafene bort
til meg. I hånden hadde han
et stykke glødende akull som
han hadde tatt fra alteret med
en tang.

25a L&p 63:32;
Moses 6:27.

26a vs Banner.
b eller plystrer, dvs

kaller til samling.
Jes 7:18; 2 Ne 29:2.

c vs Israel — Israels
innsamling.

29a 3 Ne 21:12–13.
16 1a dvs ca år 750 f.Kr.

b dvs kanten eller
randen av hans
kledning.

2a vs Kjerubene.
4a heb dørterskelens

fester skalv.

5a heb utestengt, dvs
han var overveldet
da han ble klar over
hvilke synder han
selv og hans folk
hadde begått.

6a dvs et symbol på
renselse.
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7 Og han la det på min munn
og sa: Se, dette har rørt ved
dine lepper, og din amisgjer-
ning er tatt bort, og din synd er
renset ut.

8 Jeg hørte også Herrens
røst som sa: Hvem skal jeg
sende, og hvem vil gå for
oss? Da sa jeg: Her er jeg, send
meg!

9 Og han sa: Gå og si til dette
folk: Hør og hør, men de forsto
ikke, og se og se, men de opp-
fattet ikke.

10 Gjør dette folks hjerte sløvt,
og gjør deres ører tunge, og
lukk deres øyne for at de ikke
skal se med sine øyne og ahøre
med sine ører og forstå med sitt
hjerte og bli omvendt og bli
helbredet.
11 Da sa jeg: Herre, hvor lenge?

Og han sa: Til byene er tomme
uten innbyggere og husene er
uten mennesker og landet er
helt forlatt,

12 og Herren har adrevet
menneskene langt bort, for
tomheten skal bli stor i landet.

13 Men likevel skal det
være en tiendedel, og de skal
vende tilbake og bli fortært
likesom lindetreet, og som
eiken som bevarer sin kraft
når de mister bladene, skal
den hellige ætt være adens
kraft.

KAPITTEL 17

Efra’im og Syria fører krig mot
Juda — Kristus skal fødes av en
jomfru — Sammenlign med Jesa-
ja 7. Ca. 559–545 f.Kr.

Og det skjedde i Akas’ dager —
Akas var sønn av Jotam, som
var sønn av Ussia og konge i
Juda — at Syrias konge, Resin,
og Pekah, som var sønn av Re-
malja og konge i Israel, dro opp
mot Jerusalem for å føre krig
mot byen, men kunne ikke få
overmakt over den.

2 Og det ble meldt til Davids
hus slik: Syria har gått sammen
med aEfra’im. Og hans hjerte
skalv og hans folks hjerte like-
som trærne i skogen skjelver
for vinden.

3 Da sa Herren til Jesaja: Dra
av sted, du og din sønn aSjear
Jasjub, og møt Akas ved enden
av vannledningen fra den øvre
dammen, ved landeveien til
blekerens åker,

4 og si til ham: Ta deg i vare og
vær rolig. aFrykt ikke og mist
ikke motet på grunn av disse to
rykende fakler — på grunn av
Resins Syria og Remaljas sønns
brennende vrede,

5 fordi Syria, Efra’im og Re-
maljas sønn har lagt opp onde
råd mot deg og sagt:

7a vs Syndsforlatelse.
10a Mat 13:14–15.
12a 2 Kong 17:18, 20.
13a dvs som et tre,

selv om bladene
spres, beholder
det likevel evnen
til liv og til å

frembringe frø.
17 2a dvs Hele det

nordlige Israel
ble kalt Efraim
som var den
ledende stamme i
nord.

3a heb levningen skal

vende tilbake.
4a dvs Bli ikke

engstelige for
angrepet, hos
disse to konger
er det lite glød
igjen.
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6 La oss dra opp mot Juda og
plage det, og la oss dele det
mellom oss og innsette en kon-
ge i det, ja, Tabe’els sønn.

7 Så sier Gud Herren: Det skal
ikke lykkes, heller ikke skal det
skje.

8 For Syrias hovedstad er Da-
maskus og Damaskus’ overhode
Resin, og innen fem og seksti år
skal Efra’im være knust så det
ikke lenger er et folk.

9 Og Efra’ims hovedstad er
Samaria, og Samarias overho-
de er Remaljas sønn. Hvis dere
aikke vil tro, skal dere visselig
ikke holde stand.
10 Og Herren talte igjen til

Akas og sa:
11 Be om et ategn av Herren

din Gud. Be om det — enten fra
dypet eller fra det høye.
12 Men Akas svarte: Jeg vil

ikke be om det, heller ikke vil
jeg afriste Herren.

13 Og han sa: Hør nå, dere av
Davids hus, er det for lite for
dere å trette mennesker siden
dere også tretter min Gud?

14 Derfor skal Herren selv gi
dere et tegn. Se, en ajomfru skal
bli med barn og skal føde en
sønn og skal gi ham navnet
bImmanuel.

15 Smør og honning skal han
spise så han kan forstå å forkas-
te det onde og velge det gode.

16 For før abarnet forstår å

forkaste det onde og velge det
gode, skal det land du avskyr,
bli forlatt av bbegge sine konger.
17 Herren skal ala dager kom-

me over deg og over ditt folk
og over din fars hus, dager som
det ikke har vært maken til fra
den dag bEfra’im skilte seg fra
Juda — fra Assurs konge.

18 Og det skal skje på den dag
at Herren skal ahvisle på fluen i
den fjerneste del av Egypt og
på bien i Assurs land.

19 Og de skal komme og skal
alle slå seg ned i de øde dalene
og i fjellkløftene og i alle torne-
kratt og i alle busker.

20 Den samme dag skal Herren
med en rakekniv som er leid
av dem på den andre siden av
elven, av aAssurs konge, brake
hodet og håret på føttene, ja,
også skjegget skal den ta bort.

21 Og det skal skje på den dag
at en mann skal aholde en kvige
og to sauer,

22 og det skal skje at han på
grunn av den overflod av melk
de gir, skal spise smør, for smør
og honning skal hver den spise
som blir tilbake i landet.

23 Og på den dag skal det skje
at hvor det var tusen vinranker
verdt tusen asekel sølv, skal det
bare være torner og tistler.

24 Med pil og bue skal folk gå
dit, for hele landet skal bli til
torner og tistler.

9a 2 Krøn 20:20.
11a vs Tegn.
12a dvs sette på prøve.
14a vs Jomfru.

b Heb. Gud er med oss.
vs Immanuel.

16a 2 Ne 18:4.
b 2 Kong 15:30; 16:9.

17a 2 Krøn 28:19–21.
b 1 Kong 12:16–19.

18a eller plystre, dvs
signalisere, tilkalle.
Jes 5:26.

20a 2 Kong 16:5–9.
b dvs Landet vil bli

avfolket av en

fremmed inntrenger.
21a dvs Bare noen

få selvforsynte
skal overleve og
bli tilbake.

23a eller sølvstykker.
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25 Og i alle lier som skal hak-
kes med hakken, skal det ikke
komme frykt for torner og tist-
ler, men de skal være til å slippe
okser på og til å tråkkes ned av
asmåkveg.

KAPITTEL 18

Kristus vil være som en snublesten
og en anstøtssten — Søk Herren,
ikke trollmenn som mumler —
Vend dere til loven og til vitnes-
byrdet for å få veiledning — Sam-
menlign med Jesaja 8. Ca.
559–545 f.Kr.
Videre sa Herrens ord til
meg: Ta deg en stor rull
og skriv på den med menne-
skers skrift: aMaher-Sjalal Hasj-
Bas.

2 Og jeg valgte meg pålitelige
avitner for å skrive ned opp-
tegnelsen, presten Uria og
Sakarja, Jeberekjahs sønn.
3 Og jeg gikk inn til aprofetin-

nen, og hun ble med barn og
fødte en sønn. Da sa Herren til
meg: Gi ham navnet Maher-
Sjalal Hasj-Bas.
4 For se, abarnet skal bikke

kunne rope far og mor før rik-
dommene i Damaskus og cbyt-
tet fra Samaria skal føres bort
av Assurs konge.

5 Herren talte også til meg
igjen og sa:

6 Fordi dette folk forkaster
aSiloas vann som renner så stil-
le, og gleder seg ved bResin og
Remaljas sønn,

7 se, derfor fører Herren elvens
vann over adem — mye og
sterkt, ja, Assurs konge og all
hans herlighet — og han skal
oversvømme alle sine elveleier
og gå over alle sine bredder,

8 og han skal agå gjennom
Juda, han skal skylle over og
velte frem, han skal nå folk like
til halsen, og hans utspente
vinger skal fylle ditt land i hele
dets bredde, bImmanuel.

9 aForén dere, folkeslag, og
dere skal knuses, og lån øre,
alle dere fra fjerne land, bind
omkring dere og dere skal knu-
ses, bind omkring dere og dere
skal knuses.

10 Rådfør dere med hverandre,
og det skal ikke føre til noe. Tal
ordet, og det skal ikke skje, afor
Gud er med oss.

11 For slik talte Herren til meg
med sterk hånd og ba meg om
ikke å vandre på dette folks
vei, og sa:

12 Kall ikke alt et aforbund som
dette folk kaller et forbund, og
det som de frykter, skal ikke
dere frykte eller engste dere for.

25a heb sauer eller
geiter.

18 1a dvs ødeleggelsen
er nær forestående.

2a vs Vitne, vitnesbyrd.
3a dvs hans hustru
4a 2 Ne 17:16.

b Jes 8:4.
c 2 Kong 15:29.

6a 1M 49:10;

jso, 1M 50:24.
b Jes 7:1.

7a dvs over det
nordlige Israel først.

8a dvs Assyria vil
trenge inn i Juda
også.

b vs Immanuel.
9a dvs Dann forbund.

10a dvs Juda (Immanuels

land) vil bli spart.
Sal 46:8.

12a dvs Juda skulle
ikke stole på
at hemmelige
sammensvergelser
med andre ville gi
dem trygghet.
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13 Hærskarenes Herre, ham
skal dere holde hellig, og han
skal være deres afrykt og han
skal være deres redsel.

14 Han skal være en ahellig-
dom — men en bsnublesten og
en anstøtssten for begge Israels
hus, en felle og en snare for Je-
rusalems innbyggere.
15 Og mange blant dem skal

asnuble og falle og slå seg og
falle i snaren og bli fanget.
16 Bind vitnesbyrdet fast, for-

segl aloven hos mine disipler.
17 Og jeg vil sette min lit til

Herren som askjuler sitt ansikt
for Jakobs hus, og jeg vil vente
på ham.
18 Se, jeg og de barn som

Herren har gitt meg, er til ategn
og under i Israel fra Hærskare-
nes Herre, som bor på Sions
berg.

19 Og når de sier til dere: Søk
til adødningemanerne og til
bspåmennene som hvisker og
mumler — cskulle ikke et folk
søke til sin Gud hvis de leven-
de vil høre dfra de døde?
20 Til loven og til vitnesbyrdet!

Og hvis ade ikke taler i overens-
stemmelse med dette ord, er det
fordi det ikke finnes lys i dem.
21 Og ade skal gjennomgå det

hårdt plaget og sultne. Og det

skal skje at når de blir sultne,
blir de harme og forbanner sin
konge og sin Gud og ser oppad.

22 Og de skal stirre mot jor-
den og oppleve trengsel og
mørke, fortvilelsens kvaler og
bli drevet ut i mørke.

KAPITTEL 19

Jesaja taler om Messias — Folket i
mørke vil se et stort lys — Et barn
er oss født — Han vil være en
Fredsfyrste og vil regjere på Davids
trone — Sammenlign med Jesaja
9. Ca. 559–545 f.Kr.
Likevel skal mørket ikke være
slik som det var i hennes treng-
sel da han først straffet aSebu-
lons og Naftalis land ganske
lett og siden straffet alvorligere
ved Rødehavet og på den and-
re siden av Jordan i nasjonenes
Galilea.

2 Det folk som vandret i amør-
ke, har sett et stort lys, de som
bor i dødsskyggens land, over
dem har lyset strålt.

3 Du har mangfoldiggjort na-
sjonen og agjort gleden større —
de gleder seg for deg som man
gleder seg ved innhøstningen
og som menneskene jubler når
de deler byttet.

13a dvs Vær ærbødig og
ydmyk for Gud.

14a Esek 11:15–21.
b 1 Pet 2:4–8;

Jak bok 4:14–15.
15a Mat 21:42–44.
16a heb undervisning,

lære.
vs Evangelium.

17a Jes 54:8.
18a dvs Navnene på

Jesaja og hans

sønner betyr
henholdsvis:
“Jehova frelser”,
“Han kommer byttet
til unnsetning”,
og “en levning
skal vende tilbake.”
2 Ne 17:3; 18:3.

19a 3M 20:6.
b dvs trollmenn,

sannsigere.
c 1 Sam 28:6–20.

d eller på vegne av.
20a dvs åndemanerne

(se også vers 21–22).
21a dvs Israel ville

bli tatt til fange
fordi de ikke ville
lytte.

19 1a Mat 4:12–16.
2a “Mørket” var frafall

og fangenskap; “et
stort lys” er Kristus.

3a Jes 9:3.



97 2 Nephi 19:4–20

4 For du har brutt hans byrdes
åk og hans skulders tre, hans
undertrykkers stokk.

5 For alle krigerens slag ut-
kjempes med forvirret larm og
klær rullet i blod, men de skal
brennes opp og bli til føde for
ilden.

6 For et abarn er oss født, en
sønn er oss gitt, og bherredøm-
met skal være på hans skulder,
og hans navn skal kalles Vidun-
derlig, Rådgiver, cVeldig Gud,
dEvig Fader, eFredsfyrste.

7 aDet er ingen ende på bherre-
dømmets og på fredens vekst
på Davids trone, og til å grunn-
feste hans rike og oppholde det
med rett og rettferdighet fra nå
av og til evig tid. Hærskarenes
Herres nidkjærhet vil gjøre
dette.
8 Herren sendte sitt ord til

Jakob, og det har kastet lys over
aIsrael.
9 Og hele folket skal vite det, ja,

Efra’ims og Samarias innbyg-
gere som sier i sitt hjertes stolt-
het og hovmod:

10 Murstenene er falt ned, men
vi vil bygge opp igjen med ut-
huggede stener, morbærtrærne
er hugget ned, men vi vil erstat-
te dem med sedertrær.

11 Derfor skal Herren føre
aResins motstandere over ham
og forene hans fiender,
12 syrerne forfra og filistrene

bakfra, og de skal asluke Israel
med åpen munn. Til tross for alt
dette er hans bvrede ikke vendt
bort, men hans hånd er fremde-
les rakt ut.

13 For folket avender ikke om
til ham som slår det, heller ikke
søker de Hærskarenes Herre.

14 Derfor vil Herren hugge av
Israel hode og hale, palmegren
og siv på én dag.

15 Den gamle, han er hodet,
og profeten som lærer løgner,
han er halen.

16 For dette folks ledere får
dem til å feile, og de som lar seg
lede av dem, blir ødelagt.

17 Derfor skal ikke Herren ha
noen glede av deres unge menn,
heller ikke skal han ha noen
abarmhjertighet med deres far-
løse og enker. For hver især er
en hykler og en som gjør ondt,
og hver munn taler bdårskap. Til
tross for alt dette er hans vrede
ikke vendt bort, men hans
chånd er fremdeles rakt ut.
18 For ugudelighet brenner

som ilden som fortærer torner
og tistler og setter fyr på den
tetteste skog så den går opp i
røk.

19 Ved Hærskarenes Herres
vrede legges landet i mørke, og
folket skal bli til føde for ilden,
aingen skal spare sin bror.
20 Og han skal grafse til høyre

og likevel være sulten, han skal

6a Jes 7:14;
Luk 2:11.

b Mat 28:18.
c Titus 2:13–14.
d Alma 11:38–39, 44.
e Joh 14:27.

7a Dan 2:44.
b vs Myndigheter.

8a dvs Det profetiske
budskap som følger
(vers 8–21) var en
advarsel til de ti
stammene i nord
som ble kalt Israel.

11a 2 Kong 16:5–9.
12a 2 Kong 17:6, 18.

b Jes 5:25; 10:4.
13a Amos 4:6–12.
17a vs Barmhjertig,

barmhjertighet.
b 2 Ne 9:28–29.
c Jak bok 5:47; 6:4.

19a Mika 7:2–6.
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aete til venstre, men de skal ikke
bli mette, de skal alle ete kjøttet
av sin egen arm —
21 aManasse, bEfra’im, og

Efra’im, Manasse, begge skal
være mot cJuda. Til tross for alt
dette er hans vrede ikke vendt
bort, men hans hånd er fremde-
les rakt ut.

KAPITTEL 20

Ødeleggelsen av Assur er et forbilde
på ødeleggelsen av de ugudelige ved
det annet komme — Få mennesker
vil bli tilbake når Herren kommer
igjen — Levningen av Jakob vil på
den dag vende tilbake — Sammen-
lign med Jesaja 10. Ca. 559–545
f.Kr.
Ve dem som påbyr urettferdige
lover og som utsteder forder-
velige skrivelser,

2 for å vise de trengende
bort fra rettferdighet og for å
rane retten fra de fattige av
mitt folk, så aenker kan bli
deres bytte og så de kan plyn-
dre de farløse.
3 Hva vil dere gjøre på

ahjemsøkelsens dag og i den
ødeleggelse som kommer fra
det fjerne? Hvem vil dere
flykte til for å få hjelp? Og
hvor vil dere gjøre av deres
skatter?
4 Uten meg skal de synke i kne

blant fangene, og de skal falle
blant de drepte. Til tross for alt

dette er hans vrede ikke vendt
bort, men hans hånd er fremde-
les rakt ut.

5 Ve Assur, min vredes ris, og
staven i deres hånd er aderes
harme.

6 Jeg vil sende ham amot en
hyklersk nasjon, og mot det folk
jeg er vred på, byr jeg ham å fare
for å røve og plyndre og tråkke
det ned som avfall i gatene.

7 Men han mener det ikke slik,
og i sitt hjerte tenker han ikke
slik, men i sitt hjerte har han
lyst til å ødelegge og utrydde
nasjoner, ikke bare noen få.

8 For han sier: Er ikke mine
fyrster konger alle sammen?

9 Er ikke Kalno som Karkemis?
Er ikke Hamat som Arpad? Er
ikke Samaria som Damaskus?

10 Når amin hånd har nådd
avgudenes riker, og deres ut-
skårne bilder overgikk Jerusa-
lems og Samarias —

11 skulle jeg så ikke gjøre
det samme med Jerusalem og
hennes avguder som jeg har
gjort med Samaria og hennes
avguder?

12 Derfor skal det skje at når
Herren har fullført hele sin gjer-
ning på Sions berg og i Jerusa-
lem, da vil jeg straffe aAssurs
konge for bfruktene av hans stol-
te hjerte og for hans hovmodi-
ge mine.

13 For ahan sier: Ved min
hånds kraft og ved min visdom
har jeg gjort disse ting, for jeg

20a 5M 28:53–57.
21a vs Manasse.

b vs Efraim.
c vs Juda.

20 2a vs Enke.

3a dvs straff
5a Jes 10:5.
6a dvs mot Israel.

10a dvs kongen av
Assyrias hånd

(vers 10–11).
12a Sef 2:13.

b dvs stolt skryt.
13a dvs kongen av

Assyria (vers 13–14).
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er forstandig, og jeg har flyttet
folkenes grenser og har røvet
deres skatter, og jeg har besei-
ret innbyggerne som en tapper
mann.
14 Og min hånd har funnet

folkets rikdommer som et rede,
og som man samler forlatte egg,
har jeg samlet hele landet, og
det var ingen som rørte vingen
eller åpnet munnen eller pep.

15 aSkal bøksen rose seg mot
den som hugger med den? Skal
sagen gjøre seg stor mot den
som drar den? Som om staven
skulle svinge seg mot den som
løfter den, eller som om kjeppen
skulle løfte seg som om den ikke
var av tre!
16 Derfor skal Herren, Hærska-

renes Herre, sende magerhet
blant hans fete, og i ahans indre
skal han tenne et bål som en
luende ild.

17 Og Israels lys skal bli til en
ild, og hans Hellige til en flam-
me, og den skal brenne og skal
fortære hans torner og hans
tistler på én dag,

18 og skal fortære herligheten
i hans skog og på hans fruktba-
re mark, både asjel og legeme,
og de skal være som når en fa-
nebærer visner bort.

19 Og aresten av trærne i hans
skog skal være så få at et barn
kan skrive dem opp.

20 Og det skal skje på aden dag
at levningen av Israel og de av
bJakobs hus som er sluppet un-
na, ikke mer skal cstole på ham
som slo dem, men skal i sannhet
stole på Herren, Israels Hellige.

21 aLevningen, ja, levningen
av Jakob, skal vende om til den
mektige Gud.

22 For om ditt folk, Israel, er
som havets sand, skal likevel en
levning av dem vende tilbake,
den fastsatte atilintetgjørelse skal
bflyte over med rettferdighet.

23 For Herren, Hærskarenes
Gud, skal agjennomføre en fast
besluttet tilintetgjørelse i hele
landet.

24 Derfor, så sier Herren, Hær-
skarenes Gud: Mitt folk som bor
i Sion, vær ikke redd for Assur.
Han skal slå deg med en kjepp
og skal løfte sin stav imot deg
apå samme måte som i Egypt.
25 Bare en liten stund til, og

harmen skal opphøre og min
vrede til deres ødeleggelse.

26 Og Hærskarenes Herre
skal svinge en svøpe over ham
som da han slaktet ned aMidian
ved Orebs klippe, og som hans

15a Alle bildene i
dette verset
stiller det samme
spørsmål: Kan
mennesket
(dvs kongen av
Assyria) holde
stand mot Gud?

b dvs profeten
sammenligner
kongen med et
verktøy.

16a dvs kongen av

Assyria (også vers
17-19).

18a dvs Assyria vil
forsvinne
fullstendig.

19a dvs det som er igjen
av Assyrias hær.

20a dvs de siste dager.
b Amos 9:8–9.
c dvs ha tiltro til.

21a Jes 11:11–12.
22a L&p 63:34.

vs Verden —

Verdens ende.
b dvs Selv når straffen

kommer, er
barmhjertighet
tilgjengelig.

23a dvs sørge for den
fastsatte ødeleggelse.

24a dvs som egypterne
gjorde i tidligere
tider.
2M 1:13–14.

26a 1M 25:1–2;
Dom 7:25.
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stav var rakt ut over havet, slik
skal han løfte den opp på sam-
me måte som i Egypt.
27 Og det skal skje på den

dag at hans abyrde skal bli
tatt bort fra din skulder og
hans åk fra din hals, og åket
skal ødelegges på grunn av
bsalvingen.

28 aHan er kommet til Ajat,
han har dratt frem til Migron,
i Mikmas har han latt sine
vogner bli igjen.

29 De har dratt gjennom ska-
ret, de har fått herberge i Geba.
Ramat er redd, Sauls Gibea har
flyktet.

30 Rop med høy røst, O
Gallims datter. La den høres til
Laisa, arme Anatot!

31 Madmena har flyktet,
Gebims innbyggere samler seg
til flukt.

32 Alt samme dag står han i
Nob, han skal løfte sin hånd
mot Sions datters berg, mot
Jerusalems høyde.

33 Se, Herren, Hærskarenes
Herre, skal hugge grenen av
med skremmende kraft, og de
ahøyreiste skal hugges ned og
de hovmodige ydmykes.
34 Og han skal hugge ned

den tette skogen med øks,
og Libanon skal falle ved en
mektig.

KAPITTEL 21

Isais stubb (Kristus) vil dømme i
rettferdighet — Kunnskapen om
Gud skal dekke jorden i tusenårs-
riket — Herren vil løfte et banner
og samle Israel — Sammenlign
med Jesaja 11. Ca. 559–545 f.Kr.

Og en akvist skal skyte frem fra
bIsais cstubb, og et skudd skal
gro opp fra hans røtter.

2 Og aHerrens Ånd skal hvile
over ham — visdoms og for-
stands ånd, råds og styrkes ånd,
den ånd som gir kunnskap om
Herren og ærefrykt for ham,

3 og skal gi ham en klar forstå-
else av Herrens frykt, og han
skal ikke adømme etter det hans
øyne ser og ikke skifte rett etter
det hans ører hører,

4 men med arettferdighet skal
han dømme de fattige og bskifte
rett med rettvishet for de csakt-
modige på jorden. Og han skal
slå jorden med sin munns ris
og drepe den ugudelige med
pusten fra sine lepper.

5 Og rettferdighet skal være
beltet han har om livet, og tro-
fasthet beltet om hans ahofter.
6 Ulven skal også bo hos lam-

met, og leoparden skal legge
seg hos kjeet, og kalven og den
unge løven og gjøfeet skal gå

27a Jes 14:25.
b vs Salvede, Den.

28a dvs Den assyriske
hærs fremrykning
mot Jerusalem
avsløres, og deretter
(vers 33–34) blir det
gitt en billedlig
beskrivelse av
hvordan Herren

reagerer mot dem.
33a Hel 4:12–13.
21 1a L&p 113:3–4.

b Isai var Davids far,
og det henvises til
den kongelige
slektslinje gjennom
David som Jesus til
sist skulle fødes i.
Mika 5:2; Heb 7:14.

vs Isai.
c L&p 113:1–2.

2a Jes 61:1–3.
3a Joh 7:24.
4a Sal 72:2–4;

Mosiah 29:12.
b heb bestemme.
c vs Saktmodig,

saktmodighet.
5a eller midje.
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sammen, og et lite barn skal
lede dem.
7 Og ku og bjørn skal beite

sammen, ungene deres skal lig-
ge sammen, og løven skal ete
halm som oksen.

8 Og diebarnet skal leke ved
ahuggormens hule, og det av-
vente barn skal legge sin hånd
over bbasiliskens hull.

9 aIngen skal gjøre noe ondt og
ingen ødelegge noe på hele mitt
hellige berg, for jorden skal væ-
re full av bHerrens kunnskap
likesom vannet dekker havet.

10 Og på aden dag skal det væ-
re et bIsais rotskudd som skal stå
som et banner for folket. cDit
skal dhedningefolkene søke, og
hans hvilested skal være herlig.
11 Og det skal skje at på den

dag skal Herren for aannen gang
rekke ut sin hånd for å vinne
tilbake levningen av sitt folk, de
som er blitt berget fra Assur og
fra Egypt og fra Patros og fra
Kus og fra Elam og fra Sinear og
fra Hamat og fra øyene i havet.

12 Og han skal løfte et abanner
for nasjonene og skal samle de
bfordrevne av Israel og csanke
de adspredte av Juda fra jordens
fire hjørner.

13 Efra’ims amisunnelse skal
også vike, og Judas motstande-
re skal utryddes. Efra’im skal
ikke bmisunne cJuda, og Juda
skal ikke plage Efra’im.

14 Men de skal aslå ned på filis-
trenes skuldre mot vest, de skal
plyndre dem som bor i øst, de
skal legge sin hånd på Edom og
Moab, og Ammons barn skal
adlyde dem.

15 Og Herren skal helt
aødelegge bukten i Egypts hav
og svinge sin hånd over
elven med sin sterke storm.
Han skal kløve den til syv
bekker og la mennesket gå tørr-
skodd over.

16 Og det skal være en aalfarvei
for levningen av hans folk, de
som er reddet fra Assur, likesom
det var for Israel den dag de
dro opp fra landet Egypt.

KAPITTEL 22

På tusenårsrikets dag vil alle men-
nesker prise Herren — Han skal bo
iblant dem — Sammenlign med
Jesaja 12. Ca. 559–545 f.Kr.
Og på den dag skal du si: O
Herre, jeg vil prise deg. Selv om

8a en liten giftig slange
i Egypt.

b en annen giftig
slange.

9a Jes 2:4.
vs Tusenårsriket.

b L&p 101:32–33;
130:9.

10a dvs de siste dager.
JS—H 1:40.

b Rom 15:12;
L&p 113:5–6.

c eller til ham.
d L&p 45:9–10.

11a 2 Ne 6:14; 25:17; 29:1.
12a vs Banner.

b 3 Ne 15:15; 16:1–4.
c Neh 1:9;

1 Ne 22:10–12;
L&p 45:24–25.
vs Israel — Israels
innsamling.

13a Jer 3:18.
b De stammene som

ble ledet av Juda og
Efraim, var historisk
sett motstandere
(iflg. 1 Kong

12:16–20). I de
siste dager vil
denne fiendskapen
opphøre.
Esek 37:16–22.
vs Misunnelse.

c vs Juda.
14a dvs angripe de

vestlige skråninger
som var i filistrenes
besittelse.

15a Sak 10:11.
16a Jes 35:8;

L&p 133:27.
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du var vred på meg, er din vre-
de opphørt, og du trøster meg.
2 Se, Gud er min frelse, jeg vil

astole på ham og ikke frykte, for
Herren, bJehova, er min styrke
og min sang, han er også blitt
min frelse.

3 Derfor skal dere øse avann
med glede av frelsens kilder.

4 Og på den dag skal dere si:
aPris Herren, påkall hans navn,
kunngjør hans gjerninger blant
folket, forkynn at hans navn er
opphøyet.
5 aSyng Herrens pris, for herli-

ge ting har han gjort, over hele
jorden er dette kjent.

6 aRop høyt og juble, dere som
bor i Sion, for stor er Israels
Hellige midt iblant dere.

KAPITTEL 23

Ødeleggelsen av Babylon er et for-
bilde på ødeleggelsen ved det annet
komme — Det vil bli en vredens og
hevnens dag — Babylon (verden)
vil falle for evig — Sammenlign
med Jesaja 13. Ca. 559–545 f.Kr.
aBabylons bbyrde som Jesaja,
sønn av Amos, fikk se.

2 Reis et abanner på et høyt
fjell. Rop høyt til dem, bvink
med hånden så de kan dra inn
gjennom storfolkets porter.

3 Jeg har befalt mine ahellig-
gjorte, og jeg har også kalt
mine sterke, for min vrede er
ikke over dem som gleder seg
over min overhøyhet.

4 Mengdens larm i fjellene som
av et stort folk, en buldrende
larm av ariker, av nasjoner som
bsamler seg. Hærskarenes Herre
mønstrer sin krigshær.

5 De kommer fra et land langt
borte, fra himmelens ende, ja,
Herren og hans vredes våpen,
for å ødelegge hele landet.

6 Rop høyt, for Herrens dag
er nær. Den skal komme som
en ødeleggelse fra Den All-
mektige.

7 Derfor skal alle hender bli
slappe, og hvert menneskes
hjerte skal smelte.

8 Og de skal bli redde, stikken-
de smerter og sorg skal komme
over dem, de skal forundre seg
over hverandre, ansiktene deres
skal bli som flammer.

9 Se, Herrens dag kommer —
grusom, full av harme og bren-
nende vrede — for å legge lan-
det øde, og han skal autrydde
synderne som er der.

10 For himmelens stjerner og
dens stjernebilder skal ikke gi
sitt lys. aSolen skal formørkes i
sin bane, og månen skal ikke la
sitt lys skinne.

22 2a Mosiah 4:6;
Hel 12:1.

b 2M 15:2; Sal 83:19.
vs Jehova.

3a vs Levende vann.
4a vs Takknemlig,

takknemlighet,
takksigelse.

5a L&p 136:28.
6a Jes 54:1; Sef 3:14.

23 1a Den historiske

ødeleggelse av det
ugudelige Babylon
som ble profetert
i Jesaja 13 og 14,
er karakteristisk
for den endelige
ødelggelse av hele
den ugudelige
verden.
L&p 133:5, 7, 14.
vs Babel, Babylon.

b dvs et dommedags-
budskap.

2a vs Banner.
b dvs signaliser.

3a dvs de hellige.
4a Sak 14:2–3.

b Sak 12:3.
9a vs Jord — Jordens

renselse.
10a vs Verden —

Verdens ende.
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11 Og jeg vil astraffe verden for
ondskap og de ugudelige for
deres misgjerninger, jeg vil gjøre
ende på de overmodiges bstolt-
het og kue voldsmenns tross.

12 Jeg vil gjøre et amenneske
mer dyrebart enn fint gull, ja,
mer dyrebart enn gullbarren
fra Ofir.
13 Derfor vil jeg ryste himlene,

og jorden skal aflyttes ut av sin
bane ved Hærskarenes Herres
harme og på hans brennende
vredes dag.
14 Og det skal være som når et

arådyr jages, som når ingen tar
opp et får, og hver og en skal
vende tilbake til sitt eget folk og
enhver flykte til sitt eget land.
15 Enhver som er stolt, skal bli

gjennomboret, ja, og enhver som
står sammen med de ugudelige,
skal falle for sverdet.

16 Deres barn skal også bli
knust for deres øyne, deres hus
skal bli plyndret og deres hus-
truer skjendet.

17 Se, jeg vil opphisse mederne
mot dem, og de skal ikke akte
sølv og gull, heller ikke skal de
fryde seg ved det.

18 Buene deres skal også knu-
se de unge menn, og de skal
ikke ha medlidenhet med mor-
livets frukt, deres øyne skal
ikke spare barn.

19 Og med Babylon, rikenes
smykke, kaldeernes askjønne

pryd, skal det gå som da Gud
omstyrtet bSodoma og Gomorra.
20 Aldri mer skal den abefol-

kes, ingen skal bo der fra gene-
rasjon til generasjon, ingen
araber skal slå opp sitt telt
der og ingen gjeter la sin hjord
hvile der.

21 Men ørkenens aville dyr
skal hvile der, og husene deres
skal være fulle av hylende skap-
ninger, og ugler skal bo der, og
bsatyrer skal danse der.

22 Og øyenes ville dyr skal tute
i deres forlatte ahus og bdrager i
deres prektige slott, og snart
kommer hennes tid, og hennes
dager skal ikke forlenges. For
jeg vil tilintetgjøre henne hurtig,
ja, for jeg vil være barmhjertig
mot mitt folk, men de ugudeli-
ge skal gå til grunne.

KAPITTEL 24

Israel vil bli samlet og vil få del i
en tusenårig hvile — Lucifer ble
utstøtt fra himmelen på grunn av
opprør — Israel vil seire over Ba-
bylon (verden) — Sammenlign
med Jesaja 14. Ca. 559–545 f.Kr.
For Herren vil forbarme seg
over Jakob og igjen autvelge
Israel og bosette dem i deres
eget land. Og de bfremmede skal
slutte seg til dem, og de skal
holde seg til Jakobs hus.

11a Mal 4:1.
b L&p 64:24.

12a Jes 4:1–4.
13a vs Jord — Jordens

endelige tilstand.
14a eller jaget rådyr.
19a dvs intetsigende,

innholdsløs.
b 1M 19:24–25;

5M 29:23;
2 Ne 13:9.

20a Jer 50:3, 39–40.
21a Jes 34:14–15.

b heb gjetebukker

eller demoner.
22a heb palass, slott.

b heb (kanskje)
sjakaler eller ville
hunder.

24 1a Sak 1:17.
b Jes 60:3–5, 10.
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2 Og afolket skal ta dem og føre
dem til deres sted, ja, fra det
fjerne like fra jordens ender,og
de skal vende tilbake til sine
blovede land. Og Israels hus skal
eie dem, og Herrens land skal
være for ctjenere og tjenerin-
ner, og de skal ta dem til fange
som holdt dem i fangenskap,
og de skal herske over sine
undertrykkere.

3 Og på den dag skal det skje
at Herren skal gi deg ahvile fra
din sorg og fra din frykt og fra
den hårde trelldom du ble
tvunget inn i.

4 Og på den dag skal det skje
at du skal gjenta dette ordspråk
for aBabylons konge og si: Se,
hvordan undertrykkeren og den
gyldne by har fått en ende!

5 Herren har brutt i stykker
de ugudeliges stav, herskernes
septre,

6 han som i harme slo folket
slag på slag. Han som i vrede
hersket over nasjoner, blir for-
fulgt, og ingen hindrer det.

7 Hele jorden har fått hvile og
ro, de bryter ut i afrydesang.

8 Ja, agrantrærne gleder seg
over deg, det samme gjør Liba-
nons sedrer, og sier: Etter at du
bfalt, har cingen kommet for å
felle oss.

9 aHelvete nedenunder gjør

seg rede for å møte deg når du
kommer, det vekker de bdøde
for deg, ja, alle jordens store,
det får alle nasjoners konger til
å stå opp fra sine troner.

10 De skal alle tale til deg og
si: Er du også blitt svak som
oss? Er du blitt lik oss?

11 Din prakt er lagt i grav,
dine harpers klang høres ikke,
ormer er spredt ut under deg,
og larver dekker deg.

12 aHvordan er du falt fra
himmelen, bLucifer, du mor-
genrødens sønn? Er du styrtet
ned til jorden, du som svekket
nasjonene?

13 For du har sagt i ditt hjerte:
aTil himmelen vil jeg stige opp,
høyt over Guds stjerner vil jeg
reise min trone. Jeg vil også ta
sete på forsamlingens fjell i det
ytterste bnord.
14 Jeg vil stige opp over skye-

nes topper. Jeg vil være lik Den
Høyeste.

15 Likevel skal du støtes ned
til helvete, til aavgrunnens dyp.

16 De som ser deg, skal astirre
på deg og skal mønstre deg og
si: Er dette den mannen som
fikk jorden til å beve og riker til
å skjelve,

17 og gjorde verden til en vill-
mark og ødela dens byer og ikke
åpnet fengslet for sine fanger?

2a dvs Andre nasjoner
skal hjelpe Israel.

b vs Lovede land, Det.
c Jes 60:14.

3a Jos 1:13;
L&p 84:24.

4a vs Babel, Babylon.
7a Jes 55:12.
8a heb sypresser.

b dvs falt død om.
c heb ingen som feller

trær angriper oss.
9a vs Helvete.

b dvs ånder uten
legemer.

12a L&p 76:26.
b heb morgenstjernen,

morgenrødens
sønn, han som
hersker over den
ugudelige verden
(Babylon) kalles

Lucifer — herskeren
over all ugudelighet.
vs Djevel; Lucifer.

13a Moses 4:1–4.
b dvs gudenes

tilholdssted ifølge
babylonernes tro.
Sal 48:3.

15a 1 Ne 14:3.
16a heb skule bort på

deg og undres.



105 2 Nephi 24:18–32

18 Alle nasjonenes konger, ja,
alle sammen, ligger med ære,
alle som en i asitt eget hus.

19 Men du er kastet ut av din
grav som en aavskyelig gren —
og levningen av dem som er
slått ihjel, stukket ned med et
sverd — som går ned til bav-
grunnens stener som et åtsel
tråkket under fot.

20 Du skal ikke bli gravlagt
som dem, for du har ødelagt
ditt land og slått ditt folk ihjel.
aUgjerningsmenns bavkom skal
aldri mer nevnes.

21 Gjør klar til et blodbad på
hans barn for deres fedres asynd-
er, så de ikke reiser seg hverk-
en for å ta landet i besittelse
eller fylle all verden med byer.
22 For jeg vil reise meg mot

dem, sier Hærskarenes Herre,
og utrydde av Babylon anavn og
levning og sønn og bnevø, sier
Herren.
23 Jeg vil også gjøre det til et

atilholdssted for hegren, fylle
det med vannpytter, og jeg vil
feie det bort med ødeleggelsens
bkost, sier Hærskarenes Herre.

24 Hærskarenes Herre har
sverget og sagt: Sannelig, som
jeg har tenkt, slik skal det skje,
og det jeg har besluttet, det skal
stå fast.

25 Og jeg vil føre aassyreren
inn i mitt land og tråkke ham
under fot på bmine fjell. Da skal
hans cåk tas av dem og hans
byrde løftes fra deres skuldre.

26 Dette er den beslutning som
er besluttet om all jorden, og
dette er den hånd som er rakt
ut over aalle nasjoner.

27 For Hærskarenes Herre har
besluttet det, og hvem gjør det
til intet? Og hans hånd er utrakt,
og hvem kan vende den bort?

28 I kong aAkas’ bdødsår kom
denne byrde:

29 Gled deg ikke, hele Filister-
land, om hans stav som slo deg,
er brutt i stykker! For av ormens
rot skal en basilisk komme frem,
og dens frukt skal være en bren-
nende, flyvende slange.

30 Og den fattiges førstefødte
skal finne føde, og de trengen-
de skal hvile i trygghet, og jeg
vil drepe din rot med sult, og
din levning skal han slå ihjel.

31 Hyl, du port, skrik, du
by. Hele Filisterland er gått i
oppløsning, for fra nord skal
det komme en røk, og ingen
skal være alene i hans bestemte
tid.

32 Hvilket svar skal gis til na-
sjonenes sendebud? At Herren
har grunnfestet aSion, og de

18a dvs sin familiegrav.
19a dvs en forkastet

gren, skåret vekk
og kassert.

b dvs helt til bunns.
20a vs Ugudelig(e).

b Sal 21:11–12; 37:28.
21a 2M 20:5.
22a Ord 10:7.

b Job 18:19.
23a Jes 34:11–15.

b eller (sope) lime.
25a Emnet skifter til

Assyrias angrep og
fall i Juda år 701 f.Kr.
(vers 24–27).
2 Kong 19:32–37;
Jes 37:33–38.

b dvs Judas og Israels
fjell.

c Jes 10:27.
26a dvs Til slutt vil alle

verdslige nasjoner
bli omstyrtet på
denne måten.

28a 2 Kong 16:20.
b dvs Ca. år 720 f.Kr.,

ble dette utsagn eller
dommedagsbudskap
profetert om
filistrene, mens Juda
ville være trygg.

32a vs Sion.
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bfattige blant hans folk skal ha
ctillit til den.

KAPITTEL 25

Nephi fryder seg over klarhet —
Jesajas profetier vil bli forstått i de
siste dager — Jødene vil vende til-
bake fra Babylon, korsfeste Messias
og bli adspredt og tuktet — De vil
bli ført tilbake igjen når de tror på
Messias — Han vil komme første
gang seks hundre år etter at Lehi
forlot Jerusalem — Nephittene hol-
der Moseloven og tror på Kristus,
som er Israels Hellige. Ca. 559–
545 f.Kr.
Nå taler jeg, Nephi, noe om de
ord som jeg har skrevet, som er
uttalt ved Jesajas munn. For se,
Jesaja sa mye som var avanske-
lig for mange av mitt folk å for-
stå, for de kjenner ikke til måten
å profetere på blant jødene.

2 For jeg, Nephi, har ikke un-
dervist dem mye om jødenes
skikker, for deres agjerninger
var mørkets gjerninger, og der-
es handlinger var avskyelige
handlinger.
3 Derfor skriver jeg til mitt folk,

til alle dem som heretter skal
motta dette som jeg skriver, så
de kan kjenne til Guds straffe-
dommer, at de kommer over
alle nasjoner ifølge det ord som
han har talt.

4 Derfor, lytt du mitt folk som
er av Israels hus, og lån øre til

mine ord. For selv om Jesajas
ord ikke er klare og tydelige for
dere, er de likevel klare og ty-
delige for alle som er fylt med
aprofetiens bånd. Men jeg gir
dere en profeti ifølge den ånd
som er i meg. Derfor skal jeg
profetere på samme cklare og
tydelige måte som jeg har gjort
siden jeg kom ut fra Jerusalem
sammen med min far. For se,
min sjel fryder seg over å tale
klart og tydelig til mitt folk, så
de kan lære.

5 Ja, og min sjel fryder seg
over aJesajas ord, for jeg kom ut
fra Jerusalem, og mine øyne har
sett bjødenes gjøren og laden, og
jeg vet at jødene forstår profeti-
ene. Ikke noe annet folk forstår
det som ble sagt til jødene, slik
de forstår det selv, uten at de
blir undervist på samme måte
som jødene ble.

6 Men se, jeg, Nephi, har ikke
undervist mine barn på jødenes
vis. Men se, jeg har selv bodd i
Jerusalem, derfor kjenner jeg
området deromkring. Jeg har
talt til mine barn om Guds straf-
fedommer som har afunnet sted
blant jødene. Jeg har forklart
mine barn alt Jesaja har sagt, og
jeg skriver det ikke.

7 Men se, jeg fortsetter med
min egen profeti på min aklare
og tydelige måte, som jeg vet
intet menneske kan ta feil av.
Likevel skal menneskene i de
dager når Jesajas profetier blir

b Sef 3:12.
c eller søke tilflukt.

25 1a 2 Ne 25:5–6.
2a 2 Kong 17:13–20.
4a vs Profeti, profetere.

b vs Hellige Ånd, Den.
c 2 Ne 31:3; 33:5–6;

Jak bok 4:13.
5a 1 Ne 19:23;

3 Ne 23:1.

b vs Jøder.
6a 2 Ne 6:8;

Hel 8:20–21.
7a 2 Ne 32:7;

Alma 13:23.
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oppfylt, vite med sikkerhet når
de finner sted.
8 Derfor er de av averdi for

menneskenes barn, og de som
tror at de ikke er det, til dem vil
jeg tale spesielt, og begrense
ordene til mitt beget folk. For jeg
vet at de vil være av stor verdi
for dem i de csiste dager, for på
den dag skal de forstå dem.
Derfor har jeg skrevet dem til
deres eget beste.

9 Og likesom én generasjon
blant jødene er blitt aødelagt på
grunn av synder, er de også
blitt ødelagt fra generasjon til
generasjon ifølge sine synder.
Og aldri er noen av dem blitt
ødelagt uten at det ble dem
bforutsagt av Herrens profeter.

10 Derfor, de ble fortalt om
den ødeleggelse som skulle
komme over dem straks etter at
min far forlot Jerusalem. Like-
vel forherdet de sine hjerter,
og ifølge min profeti er de blitt
aødelagt, unntatt de som ble
bført som fanger til Babylon.

11 Og nå, dette taler jeg på
grunn av den ånd som er i meg.
Og til tross for at de er blitt ført
bort, skal de vende tilbake igjen
og ta Jerusalems land i besittel-
se. Derfor skal de aføres tilbake
til sitt arveland.
12 Men se, de skal oppleve

kriger og rykter om kriger, og
når den dag kommer at Fade-
rens aEnbårne, ja, himmelens
og jordens Fader, skal vise seg
for dem i kjødet, se, da vil de
forkaste ham på grunn av sine
synder, sine hårde hjerter og
sin hårdnakkethet.

13 Se, de vil akorsfeste ham,
og etter å ha ligget i en bgrav i
ctre dager, skal han dstå opp fra
de døde med legedom i sine
vinger, og alle som tror på hans
navn, skal bli frelst i Guds rike.
Derfor fryder min sjel seg over
å profetere om ham, for jeg har
esett hans dag, og mitt hjerte
lovpriser hans hellige navn.

14 Og se, det skal skje at etter
at aMessias har stått opp fra de
døde og har vist seg for sitt
folk, til så mange som vil tro på
hans navn, se, da skal Jerusalem
bødelegges igjen, for ve dem
som kjemper mot Gud og hans
kirkes folk.

15 Derfor skal ajødene bad-
spredes blant alle nasjoner, og
cBabylon skal også ødelegges.
Derfor skal jødene adspredes
av andre nasjoner.

16 Og etter at de er blitt ad-
spredt og Gud Herren har tuktet
dem ved andre nasjoner i man-
ge generasjoner, ja, fra genera-
sjon til generasjon inntil de skal

8a vs Skriftene —
Skriftenes verdi.

b Enos 1:13–16;
Mormon 5:12–15;
L&p 3:16–20.

c vs Siste dager.
9a Jer 39:4–10;

Mat 23:37–38.
b Amos 3:7; 1 Ne 1:13.

10a 1 Ne 7:13; 2 Ne 6:8;

Omni 1:15;
Hel 8:20–21.

b 2 Kong 24:14;
Jer 52:3–16.

11a Esr 1:1–4;
Jer 24:5–7.

12a vs Enbårne.
13a Luk 23:33.

b Joh 19:41–42;
1 Ne 19:10.

c Luk 24:6–7;
Mosiah 3:10.

d vs Oppstandelse.
e 1 Ne 11:13–34.

14a vs Messias.
b Luk 21:24;

JS—M 1:1–18.
15a vs Jøder.

b Neh 1:8–9; 2 Ne 10:6.
c vs Babel, Babylon.
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overtales til å atro på Kristus,
Guds Sønn, og forsoningen som
er altomfattende for hele men-
neskeheten — og når den dag
kommer at de skal tro på Kristus
og tilber Faderen i hans navn,
med rene hjerter og rene hen-
der og ikke lenger venter på en
annen Messias, da, på den tid
vil dagen komme da de nødven-
digvis må tro disse ting.
17 Og Herren vil for annen

gang løfte sin hånd for å aføre
sitt folk tilbake fra deres fortapte
og falne tilstand. Derfor vil han
begynne å utføre et bunderlig
og forunderlig verk blant men-
neskenes barn.
18 Derfor skal han bringe frem

sine aord til dem, og disse ord
skal bdømme dem på den siste
dag, for de skal bli gitt dem for
å coverbevise dem om den sanne
Messias, som ble forkastet av
dem, og for å overbevise dem
om at de ikke lenger behøver
å vente på at en Messias skal
komme. For det skulle ikke
komme noen annen, hvis det
ikke skulle være en dfalsk
Messias som skulle bedra men-
neskene. For profetene taler
bare om én Messias, og det er
den Messias som skulle bli for-
kastet av jødene.

19 For ifølge profetenes ord
kommer aMessias bseks hundre
år etter at min far forlot Jerusa-
lem. Og ifølge profetenes ord,
og også cGuds engels ord, skal
hans navn være Jesus Kristus,
Guds Sønn.

20 Og nå, mine brødre, har jeg
talt tydelig så dere ikke kan
ta feil. Og så sant Gud Herren
lever, han som aførte Israel
opp og ut av landet Egypt og
ga Moses kraft så han kunne
bhelbrede nasjonene etter at
de var blitt bitt av giftige
slanger — hvis de ville se på
den cslange som han løftet opp
foran dem — og også ga ham
kraft så han kunne slå på
dklippen så vannet kom frem,
ja, se, jeg sier dere at så sant
som disse ting er sanne, og
så sant Gud Herren lever, så
finnes det ikke noe annet enavn
gitt under himmelen enn Jesus
Kristus, som jeg har omtalt,
hvorved mennesket kan bli
frelst.

21 Av denne grunn har Gud
Herren lovet meg at dette som
jeg askriver, skal oppbevares
og bevares og overleveres til
min ætt fra generasjon til gene-
rasjon, slik at det løfte som ble
gitt Josef om at hans ætt baldri

16a 2 Ne 10:6–9; 30:7;
Mormon 5:14.

17a 2 Ne 21:11–12; 29:1.
vs Gjengivelsen av
evangeliet.

b Jes 29:14; 2 Ne 27:26;
3 Ne 28:31–33.

18a 2 Ne 29:11–12;
33:11, 14–15.

b vs Dom, den siste
eller endelige.

c 2 Ne 26:12–13.

d vs Antikrist.
19a vs Jesus Kristus —

Fødsel og død,
profetier om
Jesu Kristi.

b 1 Ne 10:4;
3 Ne 1:1, 13.

c 2 Ne 10:3.
20a 2M 3:7–10;

1 Ne 17:24, 31; 19:10.
b Joh 3:14; 1 Ne 17:41.
c 4M 21:8–9;

Alma 33:19;
Hel 8:14–15.

d 2M 17:6; 4M 20:11;
1 Ne 17:29; 20:21.

e Hos 13:4;
Apg 4:10–12;
Mosiah 5:8;
Moses 6:52.
vs Frelser.

21a 2 Ne 27:6–14.
b Amos 5:15; 2 Ne 3:16;

Alma 46:24–27.
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skulle forgå så lenge jorden
består, kan bli oppfylt.
22 Derfor skal disse ting gå fra

generasjon til generasjon så
lenge jorden består. Og det skal
skje etter Guds vilje og behag,
og de nasjoner som skal ha dem
i sin besittelse, skal adømmes
etter dem ifølge de ord som er
skrevet.
23 For vi arbeider flittig med å

skrive for å aoverbevise våre
barn, og også våre brødre så de
vil tro på Kristus og bli forsonet
med Gud. For vi vet at det er
ved bnåde vi blir frelst etter at
vi har cgjort alt vi kan.

24 Og selv om vi tror på Kris-
tus, aholder vi Moseloven og
venter standhaftig på Kristus
inntil loven skal oppfylles.

25 For i denne hensikt ble
aloven gitt. Derfor er loven blitt
bdød for oss, og vi er levende-
gjort i Kristus på grunn av vår
tro, men vi holder loven på
grunn av befalingene.

26 Vi ataler om Kristus, vi gle-
der oss i Kristus, vi forkynner
om Kristus, vi bprofeterer om
Kristus, og vi skriver i overens-
stemmelse med våre profetier så
våre cbarn kan vite hvilken kilde
de kan se hen til for å få dforla-
telse for sine synder.
27 Derfor taler vi 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 frem-
over til det liv som er i Kristus,
og vite i hvilken hensikt loven
ble gitt. Og etter at loven er opp-
fylt ved Kristus, må de ikke for-
herde sine hjerter mot ham etter
at loven burde være avskaffet.

28 Og nå, se, mitt folk, dere er
et ahårdnakket folk. Derfor har
jeg talt tydelig til dere så dere
ikke kan misforstå. Og de ord
jeg har talt, skal stå som et bvit-
nesbyrd mot dere, for de er til-
strekkelige til å cundervise alle
mennesker om den riktige vei.
For den riktige vei er å tro på
Kristus og ikke fornekte ham,
for ved å fornekte ham fornekter
dere også loven og profetene.

29 Se, nå sier jeg dere at den
riktige vei er å tro på Kristus og
ikke fornekte ham. Og Kristus
er Israels Hellige. Derfor må
dere bøye dere ned for ham og
tilbe ham av all deres amakt,
sinn og styrke og av hele deres
sjel. Og hvis dere gjør dette,
skal dere på ingen måte bli for-
kastet.

30 Og ettersom det er nødven-
dig, må dere utføre Guds hand-
linger og aordinanser inntil
loven som ble gitt Moses, er
oppfylt.

22a 2 Ne 29:11; 33:10–15;
3 Ne 27:23–27.

23a vs Barn.
b Rom 3:23–24;

2 Ne 2:4–10;
Mosiah 13:32;
Alma 42:12–16;
L&p 138:4.
vs Nåde.

c Jak brev 2:14–26.
vs Gjerninger.

24a Jak bok 4:4–5.
25a vs Moseloven.

b Rom 7:4–6.
26a Jak bok 4:12;

Jarom 1:11;
Mosiah 3:13.

b Luk 10:23–24.

c vs Barn.
d vs Syndsforlatelse.

28a Mosiah 3:14.
b vs Vitne, vitnesbyrd.
c 2 Ne 33:10.

29a 5M 6:5;
Mark 12:29–31.

30a vs Ordinanser.
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KAPITTEL 26

Kristus vil betjene nephittene —
Nephi forutser at hans folk vil bli
utryddet — De vil tale fra støvet
— Hedningefolkene vil bygge opp
falske kirker og hemmelige forbund
— Herren forbyr menneskene å
bruke prestelist. Ca. 559–545 f.Kr.

Og etter at Kristus er aoppstått
fra de døde, skal han bvise seg
for dere, mine barn og mine
elskede brødre, og de ord han
skal tale til dere, skal være
cloven dere skal adlyde.
2 For se, jeg sier til dere at jeg

har sett at mange generasjoner
skal gå bort, og det skal bli sto-
re kriger og stridigheter blant
mitt folk.

3 Og etter at Messias er
kommet, skal mitt folk få se
ategn på hans bfødsel og også
på hans død og oppstandelse,
og stor og forferdelig skal
den dagen bli for de ugudelige,
for de skal omkomme. Og de
omkommer fordi de forkaster
profetene og de hellige og
stener dem og slår dem ihjel.
Derfor skal ropet fra de chelli-
ges blod stige opp til Gud fra
jorden mot dem.
4 Derfor, alle som er stolte og

ugudelige, dagen som kommer,
skal abrenne dem opp, sier

Hærskarenes Herre, for de skal
være som halm.

5 Og de som dreper profetene
og de hellige, skal bli aoppslukt
i jordens dyp, sier Hærskarenes
Herre. Og bfjellene skal skjule
dem, og hvirvelvinder skal føre
dem bort, og bygninger skal
falle over dem og knuse dem
og male dem til støv.

6 Og de skal hjemsøkes av tor-
den, lyn og jordskjelv og alle
slags ødeleggelser, for Herrens
vredes ild skal bli opptent mot
dem, og de skal være som halm,
og dagen som kommer skal for-
tære dem, sier Hærskarenes
Herre.

7 Hvilke smerter og kvaler li-
der ikke min sjel over tapet av
dem av mitt folk som er slått
ihjel! For jeg, Nephi, har sett
det, og det fortærer meg nesten
i Herrens nærhet. Men jeg må
rope til min Gud: Dine veier er
arettferdige.
8 Men se, de rettferdige som

lytter til profetenes ord og ikke
dreper dem, men ser fremover
til Kristus med standhaftighet
og venter på de tegn som er
gitt, til tross for all aforfølgelse,
se, det er de som bikke skal om-
komme.

9 Men Rettferdighetens Sønn
skal avise seg for dem, han skal
bhelbrede dem, og de skal ha

26 1a 3 Ne 11:1–12.
b 1 Ne 11:7; 12:6.
c 3 Ne 15:2–10.

3a 1 Ne 12:4–6.
vs Tegn.

b vs Jesus Kristus —
Fødsel og død,
profetier om

Jesu Kristi.
c 1M 4:10;

2 Ne 28:10;
Mormon 8:27.

4a 3 Ne 8:14–24; 9:3, 9.
5a 1 Ne 19:11;

3 Ne 10:14.
b 3 Ne 8:10; 9:5–8.

7a vs Rettferdig,
rettferdighet.

8a vs Forfølge,
forfølgelse.

b 3 Ne 10:12–13.
9a 3 Ne 11:8–15.

b 3 Ne 17:7–9.
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cfred med ham til dtre genera-
sjoner er gått bort og mange av
den efjerde generasjon er gått
bort i rettferdighet.

10 Og når disse ting har funnet
sted, kommer en hastig aødeleg-
gelse over mitt folk. For til tross
for min sjels smerter har jeg sett
det. Derfor vet jeg at det skal
skje, og de selger seg for intet.
For som belønning for sin stolt-
het og sin tåpelighet skal de høs-
te ødeleggelse. Og fordi de gir
etter for djevelen og velger mørk-
ets gjerninger fremfor lysets,
derfor må de gå ned til bhelvete.
11 For Herrens Ånd vil ikke

alltid astreve med menneskene.
Og når Ånden slutter å streve
med menneskene, kommer hur-
tig ødeleggelse, og dette bedrø-
ver min sjel.

12 Og som jeg talte om å
aoverbevise bjødene om at Jesus
cvirkelig er Kristus, må hednin-
gefolkene også nødvendigvis
bli overbevist om at Jesus er
Kristus, den evige Gud,
13 og at han åpenbarer seg

ved aDen Hellige Ånds kraft
for alle dem som tror på ham,
ja, for alle nasjoner, slekter,
tungemål og folk, og utfører
mektige mirakler, tegn og un-
dere blant menneskenes barn i
forhold til deres tro.

14 Men se, jeg profeterer til

dere om de asiste dager, om de
dager da Gud Herren skal bbrin-
ge disse ting frem for menne-
skenes barn.

15 Etter at min ætt og mine brø-
dres ætt er sunket ned i vantro
og er blitt slått av hedningefol-
kene, ja, etter at Gud Herren har
slått leir omkring dem og har
kringsatt dem med bolverk og
bygget voller mot dem, og etter
at de er blitt ydmyket i støvet så
de ikke mer er til, skal likevel de
rettferdiges ord bli skrevet, og
de trofastes bønner skal bli hørt,
og alle de som er sunket ned i
vantro, skal ikke bli glemt.

16 For de som skal bli drept,
skal atale til dem ut av jorden,
og dypt fra støvet skal deres ord
komme, og deres røst skal være
likesom en dødningemaner, for
Gud Herren vil gi ham kraft så
han kan hviske om dem som om
det kom ut av jorden, og fra stø-
vet skal deres tale hviske frem.

17 For så sier Gud Herren: De
skal askrive de ting som skal skje
blant dem, og dette skal skrives
og forsegles i en bok, og de som
har sunket ned i vantro, skal
ikke få dette, for de bforsøker å
ødelegge det som er av Gud.

18 Derfor, likesom de som er
blitt drept, er blitt drept raskt,
skal voldsmennenes flokk være
som fykende aagner. Ja, så sier

c 4 Ne 1:1–4.
d 1 Ne 12:11–12;

3 Ne 27:30–32.
e Alma 45:10–12;

Hel 13:9–10.
10a Alma 45:9–14;

Mormon 8:1–9.
b vs Helvete.

11a Ether 2:15.

12a 2 Ne 25:18.
b 2 Ne 30:7;

Mormon 5:14.
vs Jøder.

c Mormon 3:21.
13a vs Hellige Ånd, Den.
14a vs Siste dager.

b vs Gjengivelsen av
evangeliet.

16a Jes 29:4;
Moroni 10:27;
Moses 7:62.
vs Mormons bok.

17a 2 Ne 29:12.
b Enos 1:14.

18a Mormon 5:16–18.
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Gud Herren: Det skal skje i et
øyeblikk, plutselig.
19 Og det skal skje at de som

har sunket ned i vantro, skal
bli aslått ved hedningefolkenes
hånd.

20 Og hedningefolkene er opp-
blåste av astolthet i egne øyne og
har bsnublet fordi deres csnuble-
sten var så stor så de har bygget
opp mange dkirker. Likevel hå-
ner de Guds kraft og mirakler
og roser seg i høye toner av sin
egen visdom og sin egen elær-
dom, så de kan oppnå vinning
og fknuse de fattiges ansikter.

21 Og mange kirker er bygget
opp som forårsaker amisunnel-
se, strid og ondskap.

22 Og det finnes også ahemme-
lige forbund slik som i fordums
tid, lik djevelens forbund, for
han har grunnlagt alle disse
ting. Ja, han er opphavet til
mord og mørkets gjerninger, ja,
og han leder dem i en linsnor
om halsen inntil han binder dem
for evig med sine sterke rep.

23 For se, jeg sier dere, mine
elskede brødre, at Gud Herren
arbeider ikke i mørket.

24 Han gjør ikke noe uten at
det er til gavn for verden, for
han aelsker verden, slik at han
endog nedlegger sitt eget liv så
han kan trekke balle mennesker

til seg. Derfor befaler han in-
gen at de ikke skal ta del i hans
frelse.

25 Se, roper han vel til noen og
sier: Vik bort fra meg? Se, jeg
sier dere, nei. Men han sier:
aKom til meg, alle jordens ender,
bkjøp melk og honning uten
penger og uten betaling.

26 Se, har han befalt noen at
de skal gå ut av synagogene
eller ut av bedehusene? Se, jeg
sier dere, nei.

27 Har han befalt noen at de
ikke skal ta del i hans afrelse?
Se, jeg sier dere, nei. Men han
har bgitt den vederlagsfritt til
alle mennesker, og han har
befalt sitt folk at de skulle over-
tale alle mennesker til å com-
vende seg.

28 Se, har Herren befalt noen
at de ikke skal ta del i hans god-
het? Se, jeg sier dere, nei. Men
aalle mennesker har dette privi-
legium, den ene såvel som den
andre, og ingen forbys den.

29 Han befaler at det ikke skal
være noen aprestelist, for se,
prestelist betyr at menneskene
forkynner og fremstiller seg som
et lys for verden så de kan få
bverdens vinning og ros, men
de søker ikke Sions velferd.

30 Se, Herren har forbudt det-
te. Derfor har Gud Herren gitt

19a 3 Ne 16:8–9;
20:27–28.

20a vs Stolthet.
b 1 Ne 13:29, 34.

vs Frafall.
c Esek 14:4.
d 1 Ne 14:10; 22:23;

Mormon 8:28.
e Mormon 9:7–8;

2 Ne 9:28.

f Jes 3:15;
2 Ne 13:15.

21a vs Misunnelse.
22a vs Hemmelige

forbund.
24a Joh 3:16.

b 3 Ne 27:14–15.
25a Alma 5:33–35;

3 Ne 9:13–14.
b Jes 55:1–2.

27a vs Frelse.
b Ef 2:8;

2 Ne 25:23.
c vs Omvende,

omvendelse.
28a Rom 2:11;

1 Ne 17:33–35.
29a vs Prestelist.

b L&p 121:34–37.
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et bud om at alle mennesker
skal ha akjærlighet, og denne
kjærlighet er bnestekjærlighet.
Og hvis de ikke har denne
kjærlighet, er de intet. Hvis de
derfor har kjærlighet, vil de
ikke la den som arbeider i Sion,
gå til grunne.

31 Men den som arbeider i
aSion, skal arbeide for Sion, for
hvis de arbeider for bpenger,
skal de gå til grunne.
32 Og videre har Gud Herren

abefalt at menneskene ikke
skal slå ihjel, at de ikke skal
lyve, at de ikke skal stjele, at
de ikke skal bmisbruke Herren
sin Guds navn, at de ikke skal
være misunnelige, at de ikke
skal bære nag, at de ikke skal
stride mot hverandre, at de
ikke skal drive hor, og at de
ikke skal gjøre noe av dette.
For den som gjør dette, skal gå
til grunne.
33 For ingen av disse misgjer-

ninger kommer fra Herren, for
han gjør det som er godt
blant menneskenes barn, og
han gjør ikke noe uten at det er
klart og tydelig for menneske-
nes barn. Og han innbyr dem
alle til å komme til ham og ta
del i hans godhet. Og han
aviser ingen bort som kommer
til ham, hverken sort eller hvit,
trell eller fri, mann eller kvinne.
Og han husker bhedningene,
og calle er like for Gud, både
jøde og hedning.

KAPITTEL 27

Mørke og frafall vil dekke jorden i
de siste dager — Mormons bok vil
komme frem — Tre vitner vil vit-
ne om boken — Den lærde mann
vil si at han ikke kan lese den for-
seglede bok — Herren vil utføre et
underlig og forunderlig verk —
Sammenlign med Jesaja 29. Ca.
559–545 f.Kr.

Men se, i de asiste dager, eller i
hedningefolkenes dager — ja,
se, alle hedningefolkenes na-
sjoner og likeså jødene, både de
som skal komme til dette land
og de som skal være i andre
land, ja, i alle jordens land, se,
de vil være drukne av synd og
alle slags avskyeligheter.

2 Og når den tid kommer, skal
de bli hjemsøkt av Hærskarenes
Herre med torden og med jord-
skjelv og med veldige drønn og
med storm og med uvær og
med fortærende aild.
3 Og alle anasjoner som bkjem-

per mot Sion og som plager
henne, skal være som en drøm
i et syn om natten, ja, det skal
være for dem som for den sult-
ne som drømmer at han spiser,
men våkner og hans sjel er tom,
eller som den tørste som drøm-
mer at han drikker, men våkner
og er matt og hans sjel hungrer.
Ja, slik skal det være med alle
de mange nasjoner som kjem-
per mot Sions berg.

30a Moroni 7:47–48.
vs Nestekjærlighet.

b vs Kjærlighet.
31a vs Sion.

b Jak bok 2:17–19;
L&p 11:7; 38:39.

32a vs Guds bud.
b vs Banning.

33a Apg 10:9–35, 44–45.
b Alma 26:37.
c Rom 2:11;

1 Ne 17:35.

27 1a vs Siste dager.
2a Jes 24:6; 66:15–16;

Jak bok 6:3;
3 Ne 25:1.

3a Jes 29:7–8.
b 1 Ne 22:14.
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4 For se, alle dere som synder,
stans opp og bli forundret, for
dere skal skrike ut og rope, ja,
dere skal være drukne, men
ikke av vin, dere skal rave, men
ikke av sterk drikk.

5 For se, Herren har utøst en
dyp søvnens ånd over dere. For
se, dere har lukket deres øyne,
og dere har forkastet profetene,
og deres ledere og seerne har
han skjult på grunn av deres
synder.

6 Og det skal skje at Gud Her-
ren skal frembringe en aboks ord
til bdere, og de skal være ordene
fra dem som er hensovet.

7 Og se, boken skal være afor-
seglet, og i boken skal det være
en båpenbaring fra Gud fra ver-
dens begynnelse til dens cende.
8 Derfor, på grunn av de ting

som er aforseglet, skal det som
er forseglet, bikke overleveres i
en tid når folket er ugudelig og
avskyelig. Derfor skal boken
holdes fra dem.

9 Men boken skal overlates til
en amann, og han skal gi bokens
ord, som er ordene fra dem som
hviler i støvet, og han skal gi
disse ord til en bannen.
10 Men de ord som er forseglet,

skal han ikke overlate, heller
ikke skal han gi fra seg boken.
For boken skal forsegles ved
Guds kraft, og den åpenbaring

som ble forseglet, skal bli ståen-
de i boken for å komme frem i
Herrens beleilige tid, for se, de
åpenbarer alle ting fra verdens
grunnvoll ble lagt og til verdens
ende.

11 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 menneske-
nes barn, og alt som vil skje så
lenge jorden består, skal aåpen-
bares for menneskenes barn.

12 Derfor, på den dag da boken
skal overlates til mannen jeg
har omtalt, skal boken skjules
for verdens øyne, så ingen
øyne skal se den uten atre bvit-
ner som skal se den ved Guds
kraft, foruten han som boken
skal overlates til. Og de skal
vitne om bokens sannhet og
om hva den inneholder.

13 Og ingen andre skal se den,
unntatt noen få ifølge Guds vil-
je, for å bære vitnesbyrd om
hans ord til menneskenes barn.
For Gud Herren har sagt at de
trofastes ord skal tale som om
de var afra de døde.
14 Derfor vil Gud Herren la

bokens ord komme frem, og han
vil stadfeste sitt ord ved så
mange vitners munn som han
synes gavnlig, og ve den som
aforkaster Guds ord!

6a 2 Ne 26:16–17; 29:12.
vs Mormons bok.

b Jarom 1:2;
Mormon 5:12–13.

7a Jes 29:11–12;
Ether 3:25–27; 4:4–7.

b Mosiah 8:19.
c Ether 13:1–12.

8a Ether 5:1.

b 3 Ne 26:9–12;
Ether 4:5–6.

9a L&p 17:5–6.
b JS—H 1:64–65.

11a Luk 12:3;
Mormon 5:8;
L&p 121:26–31.

12a 2 Ne 11:3;
Ether 5:2–4;

L&p 5:11, 15; 17:1.
b 5M 19:15.

13a 2 Ne3:19–20;
33:13–15;
Moroni 10:27.

14a 2 Ne 28:29–30;
Ether 4:8.
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15 Men se, det skal skje at Gud
Herren skal si til ham som han
skal overlate boken til: Ta disse
ord som ikke er forseglet, og gi
dem til en annen så han kan
vise dem til den lærde og si: Jeg
ber deg, ales dette. Og den lær-
de skal si: Bring boken hit, så
vil jeg lese dem.

16 Og nå, dette vil han si for
verdens ære og for avinnings
skyld, og ikke for å prise Gud.
17 Og mannen skal si: Jeg kan

ikke bringe boken, for den er
forseglet.

18 Da skal den lærde si: Jeg
kan ikke lese den.

19 Derfor skal det skje at Gud
Herren igjen vil overlate boken
og dens ord til ham som ikke er
lærd, og mannen som ikke er
lærd, skal si: Jeg er ikke lærd.

20 Da skal Gud Herren si til
ham: De lærde skal ikke lese
disse ord, for de har forkastet
dem, og jeg er istand til å utføre
mitt eget verk, derfor skal du
lese de ord som jeg vil gi deg.

21 aRør ikke det som er forseg-
let, for jeg vil bringe det frem i
min egen beleilige tid, for jeg vil
vise menneskenes barn at jeg er
istand til å utføre mitt eget verk.

22 Derfor, når du har lest de
ord jeg har befalt deg og har
skaffet de avitner jeg har lovet
deg, da skal du forsegle boken
igjen og skjule den i meg, så jeg
kan bevare de ord som du ikke

har lest, inntil jeg i min visdom
finner det beleilig å åpenbare
alle ting for menneskenes barn.

23 For se, jeg er Gud, og jeg
er en Gud som gjør amirakler,
og jeg vil vise verden at jeg er
den bsamme i går, i dag og for
evig, og jeg virker bare blant
menneskenes barn ci forhold til
deres tro.

24 Og igjen skal det skje at
Herren skal si til ham som skal
lese de ord som skal leveres
til ham:

25 aFordi dette folk holder seg
nær til meg med sin munn og
bærer meg med sine lepper, men
deres hjerter er langt borte fra
meg og deres frykt for meg er et
cmenneskebud som de har lært,
26 derfor vil jeg utføre et

aforunderlig verk blant dette
folk — ja, et bunderlig og for-
underlig verk — for visdom-
men til deres vise og lærde skal
forgå, og forstanden til deres
forstandige skal skjules.

27 Og ave dem som tenker
dypt for å skjule sine planer for
Herren. De gjør sine gjerninger
i mørke og sier: Hvem ser oss,
og hvem kjenner oss? Og de
sier også: Snur dere alt opp ned,
vil det visselig gå som med bpot-
temakerens leire. Men se, jeg vil
vise dem, sier Hærskarenes
Herre, at jeg kjenner alle deres
gjerninger, for skal gjerningen
si om ham som gjorde den: Han

15a Jes 29:11–12;
JS—H 1:65.

16a vs Prestelist.
21a Ether 5:1.
22a vs Vitner til

Mormons bok.
23a vs Mirakel.

b Heb 13:8.
c Heb 11;

Ether 12:7–22.
25a Jes 29:13.

b Mat 15:8.
c 2 Ne 28:31.

26a 1 Ne 22:8;

2 Ne 29:1–2.
vs Gjengivelsen
av evangeliet.

b Jes 29:14;
2 Ne 25:17.

27a Jes 29:15.
b Jer 18:6.
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har ikke gjort meg, eller det som
ble skapt, si om ham som skap-
te det: Han forsto det ikke?
28 Men se, sier Hærskarenes

Herre: Jeg vil vise menneskenes
barn at om ikke lenge skal Li-
banon forandres til en fruktbar
mark, og den fruktbare mark
skal bli betraktet som en skog.

29 aOg på den dag skal de
døve høre bokens ord, og ut fra
mulm og mørke skal de blindes
øyne se.

30 Og de asaktmodige skal
også tilta, og deres bglede skal
være i Herren, og de fattige
blant menneskene skal fryde seg
i Israels Hellige.
31 For visselig, så sant Herren

lever, skal de se at det er aforbi
med voldsmannen, og det er ute
med spotteren, og avskåret blir
alle som søker synd,
32 og de som gjør et menneske

til asynder for et ords skyld og
legger snarer for den som hev-
der retten i bporten, og cviser
den rettferdige bort som om
han ingenting er.
33 Derfor, så sier Herren som

forløste Abraham, om Jakobs
hus: Jakob skal ikke skamme
seg nå, heller ikke skal hans an-
sikt blekne.

34 Men når han aser sine barn,
mine henders gjerning, midt
iblant seg, da skal de hellige mitt
navn og hellige Jakobs Mektige,
og Israels Gud skal de frykte.

35 Og de som var åndelig på
avillspor, skal komme til forstå-
else, og de som knurret, skal bta
imot lærdom.

KAPITTEL 28

Mange falske kirker vil bli bygget
opp i de siste dager — De vil un-
dervise i falske, nytteløse og tåpe-
lige læresetninger — Frafall vil
gripe om seg på grunn av falske
lærere — Djevelen vil rase i men-
neskenes hjerter — Han vil under-
vise i alle slags falske læresetninger.
Ca. 559–545 f.Kr.
Og nå, se, mine brødre, jeg har
talt til dere slik Ånden har dre-
vet meg til å gjøre. Derfor vet
jeg at det med sikkerhet vil
skje.

2 Og det som skal skrives av
aboken, skal være av stor bverdi
for menneskenes barn, og særlig
for vår ætt, som er en levning
av Israels hus.

3 For det skal skje på den dag
at akirkene som bygges opp, og
ikke for Herren, skal si til hver-
andre: Se, jeg er Herrens. Og
de andre skal si: Jeg, jeg er
Herrens. Og slik skal alle si som
har bygget opp kirker, og ikke
for Herren.

4 Og de skal trette med hver-
andre, og prestene deres skal
trette med hverandre, og de skal
undervise i sin egen alærdom

29a Jes 29:18.
30a vs Saktmodig,

saktmodighet.
b L&p 101:36.

31a Jes 29:20.
32a Luk 11:54.

b Amos 5:10.

c 2 Ne 28:16.
34a Jes 29:23–24.
35a 2 Ne 28:14;

L&p 33:4.
b Dan 12:4.

28 2a vs Mormons bok.
b 1 Ne 13:34–42; 22:9;

3 Ne 21:6.
3a 1 Kor 1:10–13;

1 Ne 22:23;
4 Ne 1:25–29;
Mormon 8:28, 32–38.

4a 2 Ne 9:28.
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og fornekte Den Hellige Ånd
som gir å tale.
5 Og de afornekter Guds, Isra-

els Helliges bmakt og sier til
folket: Lytt til oss og hør vår
lære. For se, det er cingen Gud i
dag, for Herren og Forløseren
har utført sitt verk, og han har
gitt sin makt til menneskene.

6 Se, lytt til min lære, og hvis
noen sier at et mirakel er utført
ved Herrens hånd, så tro det
ikke, for i denne tid er han ikke
en Gud som gjør amirakler, han
har utført sitt verk.

7 Ja, og det skal være mange
som skal si: aSpis, drikk og vær
glad, for imorgen dør vi, og det
skal bli vel med oss.

8 Og det skal også være mange
som skal si: Spis, drikk og vær
glad, men frykt Gud likevel,
han vil arettferdiggjøre deg om
du begår en liten synd. Ja, blyv
litt, dra fordel av en annen for
hans ords skyld, grav en cgrav
for din neste, det er ikke noe
galt i det. Ja, gjør alt dette, for
imorgen dør vi, og hvis vi skul-
le være skyldige, vil Gud gi oss
noen få slag, og til slutt blir vi
frelst i Guds rike.
9 Ja, og det skal være mange

som på denne måte skal under-
vise i falske, nytteløse og atåpe-
lige blæresetninger, og skal

være oppblåste i sine hjerter og
skal tenke dypt for å skjule sine
hensikter for Herren. Og deres
gjerninger skal foregå i mørket.

10 Og de helliges ablod skal
rope fra jorden mot dem.

11 Ja, de er alle kommet på
aavveie, de er blitt bfordervet.

12 På grunn av astolthet og på
grunn av falske lærere og falske
læresetninger er deres kirker
blitt fordervet, og deres kirker
er hovmodige. På grunn av stolt-
het er de oppblåste.

13 De arøver de bfattige på
grunn av sine fine helligdom-
mer, de røver de fattige på
grunn av sine fine klær, og de
forfølger de saktmodige og de
fattige av hjertet fordi de er
oppblåste i sin cstolthet.
14 De akneiser med nakken og

bærer hodet høyt, ja, på grunn
av stolthet og ugudelighet, av-
skyeligheter og horeri har de
alle bfaret vill, unntatt noen få
som er Kristi ydmyke etterføl-
gere. Likevel blir de ledet så de
i mange tilfeller feiler, fordi de
blir undervist i menneskebud.

15 De avise og de lærde og de
rike som er oppblåste i sine hjer-
ters bstolthet, og alle dem som
forkynner falske læresetninger,
og alle som bedriver hor og for-
vrenger Herrens rette vei. cVe,

5a 2 Ne 26:20.
b 2 Tim 3:5.
c Alma 30:28.

6a Mormon 8:26;
9:15–26.

7a 1 Kor 15:32;
Alma 30:17–18.

8a Mormon 8:31.
b L&p 10:25;

Moses 4:4.

vs Løgn.
c Ord 26:27; 1 Ne 14:3.

9a Esek 13:3; Hel 13:29.
b Mat 15:9.

10a Åp 6:9–11; 2 Ne 26:3;
Mormon 8:27;
Ether 8:22–24;
L&p 87:7.

11a Hel 6:31.
b Mormon 8:28–41;

L&p 33:4.
12a Ord 28:25.
13a Esek 34:8.

b Hel 4:12.
c Alma 5:53.

14a Ord 21:4.
b Jes 53:6.

15a Ord 3:5–7.
b vs Stolthet.
c 3 Ne 29:5.
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ve, ve dem, sier Den Allmektige
Herre Gud, for de skal styrtes
ned til helvete!
16 Ve dem som askyver de

rettferdige til side som om de
ingenting er og håner det som
er godt, og sier at det er verdi-
løst! For dagen kommer da Gud
Herren i hast vil hjemsøke jor-
dens innbyggere. Og på den dag
de er bhelt modne i synd, skal
de omkomme.

17 Men se, hvis jordens inn-
byggere omvender seg fra sin
ugudelighet og sine avskyelig-
heter, skal de ikke bli ødelagt,
sier Hærskarenes Herre.

18 Men se, den store og avskye-
lige kirke, hele jordens askjøge,
må bfalle til jorden, og stort må
dens fall bli.

19 For djevelens rike må aryste,
og de som tilhører det, må nød-
vendigvis vekkes til omvendel-
se, ellers vil bdjevelen fange dem
i sine evige clenker, så de oppeg-
ges til vrede og omkommer.

20 For se, på den dag skal han
arase i menneskenes barns hjer-
ter og oppegge dem til vrede
mot det som er godt.
21 Og andre vil han aberolige

og lulle dem inn i en verdslig
trygghet, så de sier: Alt er vel i
Sion, ja, Sion trives, alt er vel. Og
på denne måten bedrar bdjeve-
len deres sjeler og leder dem
forsiktig ned til helvete.

22 Og se, andre lokker han bort
og forteller dem at det ikke er
noe ahelvete, og han sier til dem:
Jeg er ingen djevel, for det er
ingen. Og slik hvisker han i øre-
ne deres inntil han fanger dem
i sine redselsfulle blenker, som
det ikke er noen befrielse fra.

23 Ja, de fanges til døden og
helvete. Og døden, helvete, dje-
velen og alle som er blitt fanget,
må stå for Guds trone og bli
adømt etter sine gjerninger. Og
deretter må de gå til det sted
som er beredt for dem, til en
bsjø av ild og svovel, som er
uendelig pine.

24 Derfor, ve den som er like-
gyldig i Sion!

25 Ve den som roper: Alt er vel!
26 Ja, ve den som alytter til

menneskebud og fornekter Guds
kraft og Den Hellige Ånds gave!

27 Ja, ve den som sier: Vi har
mottatt nok, og vi atrenger ikke
mer!

28 Og til slutt, ve alle dem som
skjelver og er avrede på grunn
av Guds sannhet! For se, den
som er bygget på bklippen,
mottar den med glede, og den
som er bygget på sandgrunn,
skjelver av frykt for å falle.

29 Ve den som sier: Vi har
mottatt Guds ord, og vi atren-
ger bikke mer av Guds ord, for
vi har nok!

30 For se, så sier Gud Herren:

16a Jes 29:21.
b Ether 2:9–10.

18a Åp 19:2.
b 1 Ne 14:3, 17.

19a 1 Ne 22:23.
b Alma 34:35.
c Alma 12:11.

20a L&p 10:20–27.

21a Mormon 8:31.
b 2 Ne 9:39.

22a vs Helvete.
b Alma 36:18.

23a vs Jesus Kristus —
Dommer; Dom, den
siste eller endelige.

b 2 Ne 9:16, 19, 26.

26a 2 Ne 9:29.
27a Alma 12:10–11.
28a 2 Ne 9:40; 33:5.

vs Opprør.
b Mat 7:24–27.

vs Klippe (sten).
29a 2 Ne 29:3–10.

b 2 Ne 27:14; Ether 4:8.
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Jeg vil gi menneskenes barn
linje på linje og bud på abud,
litt nå og litt da, og velsignet er
de som lytter til mine bud og
låner øre til mitt råd, for de skal
lære bvisdom. For til den som
cmottar, vil jeg gi dmer, og de
som sier: Vi har nok, skal også
fratas det de har.

31 Forbannet er den som set-
ter sin alit til mennesker eller
holder kjød for sin arm eller lyt-
ter til menneskebud, hvis ikke
deres bud gis ved Den Hellige
Ånds kraft.

32 aVe hedningefolkene, sier
Herren, Hærskarenes Gud! For
selv om jeg rekker ut min arm
etter dem fra dag til dag, for-
nekter de meg. Likevel vil jeg
være barmhjertig mot dem,
sier Gud Herren, hvis de vil
omvende seg og komme til
meg, for min barm er rakt ut
hele dagen lang, sier Herren,
Hærskarenes Gud.

KAPITTEL 29

Mange av hedningefolkene vil for-
kaste Mormons bok — De vil si:
Vi trenger ingen annen bibel —
Herren taler til mange nasjoner
— Han vil dømme verden ut fra de
bøker som skal skrives. Ca. 559–
545 f.Kr.

Men se, det skal være mange —
på den dag når jeg skal begyn-
ne å utføre et aforunderlig verk
blant dem, så jeg kan huske mi-
ne bpakter som jeg har inngått
med menneskenes barn, så jeg
for cannen gang kan rekke ut
min hånd igjen for å gjenvinne
mitt folk, som er av Israels hus,

2 og så jeg også kan huske de
løfter som jeg har gitt til deg,
Nephi, og også til din far, at jeg
ville huske deres ætt og at ade-
res ætts ord skulle gå ut av min
munn til deres ætt, og mine ord
skal bhvisle frem til jordens en-
der og være et cbanner for mitt
folk, som er av Israels hus —

3 og fordi mine ord skal hvisle
frem, skal mange av hedninge-
folkene si: En abibel, en bibel!
Vi har en bibel, og det kan ikke
være noen annen bibel.

4 Men så sier Gud Herren: Då-
rer, de skal ha en bibel, og den
skal gå ut fra ajødene, min
pakts folk i fordums tid. Og
hvordan takker de bjødene for
den cbibel som de får fra dem?
Ja, hva mener hedningefolke-
ne? Husker de jødenes anstren-
gelser, strev og smerte og deres
flid for meg i å bringe frelse til
hedningefolkene?

5 Dere hedningefolk, har dere
husket jødene, min pakts folk i

30a Jes 28:9–13;
L&p 98:12.

b vs Visdom.
c Luk 8:18.
d Alma 12:10;

L&p 50:24.
31a L&p 1:19–20.
32a 1 Ne 14:6.

b Jak bok 5:47; 6:4
29 1a 2 Ne 27:26.

vs Gjengivelsen
av evangeliet.

b vs Pakten med
Abraham.

c 2 Ne 6:14;
21:11–12; 25:17.
vs Israel — Israels
innsamling.

2a 2 Ne 3:18–21.
b Jes 5:26;

2 Ne 15:26;
Moroni 10:28.

c 1 Ne 21:22.
vs Banner.

3a 1 Ne 13:23–25.
vs Bibel;
Mormons bok.

4a L&p 3:16.
b vs Jøder.
c vs Juda — Juda stav.
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fordums tid? Nei, men dere har
forbannet dem og har ahatet
dem og har ikke forsøkt å gjen-
reise dem. Men se, jeg vil la alt
dette komme over deres egne
hoder, for jeg, Herren, har ikke
glemt mitt folk.
6 Du dåre som sier: En abibel,

vi har en bibel, og vi trenger
ingen annen bibel. Hadde dere
fått noen bibel om den ikke had-
de kommet gjennom jødene?

7 Vet dere ikke at det finnes
mer enn én nasjon? Vet dere
ikke at jeg, Herren deres Gud,
har askapt alle mennesker, og at
jeg husker dem som er på bøy-
ene i havet og at jeg hersker i
himlene oventil og på jorden
nedentil, og jeg frembringer mitt
ord til menneskenes barn, ja, til
alle jordens nasjoner?

8 Hvorfor knurrer dere fordi
dere skal motta mer av mitt ord?
Vet dere ikke at ato nasjoners
bvitnesbyrd stadfester for dere
at jeg er Gud og at jeg husker én
nasjon såvel som en annen? Der-
for taler jeg de samme ord til én
nasjon som til en annen. Og når
de cto nasjoner kommer sam-
men, skal de to nasjoners vit-
nesbyrd også komme sammen.

9 Og jeg gjør dette for å bevise
for mange at jeg er den asamme
i går, i dag og for evig, og at jeg

taler mine ord etter mitt eget
behag. Og fordi jeg har talt ett
bord, behøver dere ikke tro at
jeg ikke kan tale et annet. For
mitt verk er ennå ikke avsluttet
og skal heller ikke bli det, hver-
ken så lenge menneskene lever
eller siden, i all evighet.

10 Derfor, fordi dere har Bibe-
len, behøver dere ikke tro at
den inneholder alle mine aord,
heller ikke behøver dere tro at
jeg ikke har latt mer bli skrevet.

11 For jeg befaler aalle menne-
sker, både i øst og i vest og i
nord og i syd og på øyene i hav-
et, at de skal bskrive de ord som
jeg taler til dem. For ut av cbø-
kene som skal skrives, vil jeg
ddømme verden, enhver etter
sine gjerninger, i overensstem-
melse med det som er skrevet.

12 For se, jeg skal tale til ajøde-
ne, og de skal skrive det, og jeg
skal også tale til nephittene, og
de skal bskrive det. Og jeg skal
også tale til de andre stammene
av Israels hus, som jeg har ført
bort, og de skal skrive det. Og
jeg skal også tale til calle jordens
nasjoner, og de skal skrive det.

13 Og det skal skje at ajødene
skal ha nephittenes ord, og ne-
phittene skal ha jødenes ord,
og nephittene og jødene skal ha
Israels btapte stammers ord, og

5a 3 Ne 29:8.
6a 1 Ne 13:38.
7a vs Skape, skapelse.

b 1 Ne 22:4.
8a Esek 37:15–20;

1 Ne 13:38–41;
2 Ne 3:12.

b Mat 18:16.
vs Vitne, vitnesbyrd.

c Hos 1:11.

9a Heb 13:8.
b vs Åpenbaring.

10a vs Skriftene —
Profetier om hellige
skrifter.

11a Alma 29:8.
b 2 Tim 3:16.
c vs Livets bok.
d 2 Ne 25:22;

33:11, 14–15.

vs Dom, den siste
eller endelige.

12a 1 Ne 13:23–29.
b 1 Ne 13:38–42;

2 Ne 26:17.
c 2 Ne 26:33.

13a Mormon 5:12–14.
b vs Israel — Israels

ti tapte stammer.
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Israels tapte stammer skal ha
nephittenes og jødenes ord.
14 Og det skal skje at mitt folk

som er av aIsraels hus, skal sam-
les hjem til sine arveland, og
mitt ord skal også samles til bett.
Og jeg vil vise dem som kjem-
per mot mitt ord og mot mitt
folk som er av cIsraels hus, at jeg
er Gud, og at jeg sluttet en dpakt
med Abraham om at jeg ville
huske hans eætt ffor evig.

KAPITTEL 30

De som omvender seg av hednin-
gefolkene, vil bli regnet til paktens
folk — Mange lamanitter og jøder
vil tro ordet og bli et tiltalende folk
— Israel vil bli gjenopprettet og
de ugudelige ødelagt. Ca. 559–
545 f.Kr.
Og nå, se, mine elskede brødre,
jeg vil tale til dere, for jeg,
Nephi, vil ikke la dere tro at
dere er mer rettferdige enn hed-
ningefolkene skal bli. For se,
hvis dere ikke holder Guds
bud, skal dere alle omkomme på
samme måte, og på grunn av de
ord som er uttalt, behøver dere
ikke tro at hedningefolkene vil
bli fullstendig ødelagt.

2 For se, jeg sier dere at så
mange av hedningefolkene som
vil omvende seg, er Herrens
apakts folk, og så mange av

bjødene som ikke vil omvende
seg, skal bli vist bort, for Herren
inngår ikke pakter med andre
enn dem som comvender seg
og tror på hans Sønn, som er
Israels Hellige.

3 Og nå vil jeg profetere noe
mer om jødene og hedningefolk-
ene. For etter at boken som jeg
har omtalt, skal komme frem og
bli skrevet til hedningefolkene
og bli forseglet igjen for Herren,
skal mange atro de ord som er
skrevet, og bde skal bringe dem
ut til levningen av vår ætt.

4 Og da skal levningen av vår
ætt få vite om oss, hvordan vi
kom ut fra Jerusalem, og at de
er etterkommere av jødene.

5 For Jesu Kristi evangelium
skal forkynnes blant adem.
Derfor skal bde igjen komme til
ckunnskap om sine fedre og
også til den kunnskap om Jesus
Kristus som fantes blant deres
fedre.

6 Og da skal de fryde seg, for
de skal vite at det er en velsign-
else til dem fra Guds hånd, og
dunkelhetens skjell skal be-
gynne å falle fra deres øyne, og
mange generasjoner skal ikke
gå bort blant dem før de skal bli
et rent og atiltalende folk.
7 Og det skal skje at ajødene

som er adspredt, også skal
bbegynne å tro på Kristus, og
de skal begynne å samles inn

14a Jer 3:17–18.
b Esek 37:16–17.
c 1 Ne 22:8–9.
d 1M 12:1–3;

1 Ne 17:40;
3 Ne 20:27; Abr 2:9.
vs Pakten med
Abraham.

e L&p 132:30.
f 1M 17:7.

30 2a Gal 3:26–29.
b Mat 8:10–13.

vs Jøder.
c vs Omvende,

omvendelse.
3a 3 Ne 16:6–7.

b 1 Ne 22:8–9.
5a 3 Ne 21:3–7, 24–26.

b L&p 3:20.
c 1 Ne 15:14; 2 Ne 3:12;

Mormon 7:1, 9–10.
6a L&p 49:24; 109:65.
7a 2 Ne 29:13–14.

b 2 Ne 25:16–17.
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i landet. Og så mange som skal
tro på Kristus, skal også bli et
tiltalende folk.
8 Og det skal skje at Gud

Herren skal begynne sitt verk
blant alle nasjoner, slekter,
tungemål og folk for å tilveie-
bringe sitt folks gjenopprettel-
se på jorden.

9 Og Gud aHerren skal bdøm-
me de små i samfunnet med
rettferdighet og skifte rett med
rettvishet for de csaktmodige
på jorden. Han skal slå jorden
med sin munns ris, og med pust
fra sine lepper skal han drepe
den ugudelige.
10 For atiden kommer hurtig

da Gud Herren skal forårsake
en stor badskillelse blant folket,
og de ugudelige vil han ødeleg-
ge, og han vil cspare sitt folk, ja,
selv om han må dødelegge de
ugudelige ved ild.

11 Og arettferdighet skal være
beltet han har om livet, og tro-
fasthet beltet om hans hofter.

12 Og da skal ulven abo sam-
men med lammet, og leoparden
legge seg hos kjeet. Kalven og
den unge løven og gjøfeet skal
holde seg sammen, og et lite
barn skal gjete dem.

13 Og ku og bjørn skal beite
sammen, og deres unger legger
seg ned sammen, og løven skal
ete halm som oksen.

14 Og diebarnet skal leke
ved huggormens hule, og det

avvente barn skal rekke sin
hånd ut over basiliskens hull.

15 Ingen skal gjøre noe ondt
og ingen ødelegge noe på hele
mitt hellige berg. For jorden
skal være full av Herrens kunn-
skap, likesom vannet dekker
havets bunn.

16 Derfor skal det som angår
aalle nasjoner, gjøres kjent, ja,
alt skal gjøres bkjent for menne-
skenes barn.

17 Det er intet som er skjult,
som ikke skal bli aåpenbart, det
er ingen mørkets gjerning som
ikke skal komme frem i lyset,
og det er intet som er bundet på
jorden, som ikke skal løses.

18 Derfor skal alt som er blitt
åpenbart for menneskenes barn,
åpenbares på den dag, og Satan
skal en lang stund aikke mer
ha makt over menneskenes
barns hjerter. Og nå, mine elske-
de brødre, avslutter jeg mine
uttalelser.

KAPITTEL 31

Nephi forteller hvorfor Kristus
ble døpt — Menneskene må følge
Kristus, bli døpt, motta Den Hel-
lige Ånd og holde ut til enden for å
bli frelst — Omvendelse og dåp er
porten inn til den snevre og smale
sti — Evig liv blir dem til del som
holder budene etter dåpen. Ca.
559–545 f.Kr.

9a Jes 11:4–9.
b 2 Ne 9:15.
c vs Saktmodig,

saktmodighet.
10a vs Siste dager.

b L&p 63:53–54.
c Moses 7:61.

d 1 Ne 22:15–17, 23.
vs Jord — Jordens
renselse.

11a Jes 11:5–9.
12a Jes 65:25.

vs Tusenårsriket.
16a L&p 101:32–35;

121:28–29.
b Ether 4:6–7.

17a L&p 1:2–3.
18a Åp 20:1–3;

Ether 8:26.
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Og nå avslutter jeg, Nephi,
mine aprofetier til dere, mine
elskede brødre. Og jeg kan
bare skrive noen få ting som jeg
med sikkerhet vet må skje,
heller ikke kan jeg skrive mer
enn noen få av min bror Jakobs
ord.
2 Derfor er de ting jeg har

skrevet, tilstrekkelig for meg,
bortsett fra noen få ord som jeg
må si om aKristi lære. Derfor
skal jeg tale klart og tydelig til
dere ifølge min klare og tydeli-
ge måte å profetere på.

3 For min sjel fryder seg over
klarhet, for på denne måte vir-
ker Gud Herren blant menne-
skenes barn. For Gud Herren
gir alys til forståelse, for han
taler til menneskene på deres
eget bspråk så de kan forstå.

4 Derfor vil jeg dere skal hus-
ke at jeg har talt til dere om
den aprofet som Herren viste
meg, som skulle døpe bGuds
Lam som skulle ta bort verdens
synder.
5 Og nå, hvis Guds Lam, som

er hellig, skulle behøve å bli
adøpt med vann for å fullbyrde
all rettferdighet, hvor meget
mer skulle så ikke vi, som ikke
er hellige, trenge å bli døpt, ja,
med vann!
6 Og nå vil jeg spørre dere,

mine elskede brødre, hvordan

Guds Lam kunne fullbyrde all
rettferdighet ved å bli døpt
med vann?

7 Vet dere ikke at han var hel-
lig? Men selv om han er hellig,
viser han menneskenes barn at
han i kjødet ydmyker seg for
Faderen og vitner for Faderen at
han ville være alydig mot ham
ved å holde hans bud.

8 Derfor, etter at han var døpt
med vann, kom Den Hellige
Ånd ned over ham i en adues
bskikkelse.

9 Dette viser igjen menneske-
nes barn hvor snever stien er
og hvor trang den aport er som
de skal gå inn igjennom, for
han har vist dem eksemplet.

10 Og han sa til menneskenes
barn: aFølg meg! Derfor, mine
elskede brødre, kan vi bfølge
Jesus hvis vi ikke er villige til å
holde Faderens bud?

11 Og Faderen sa: Omvend
dere, omvend dere, og bli døpt
i min elskede Sønns navn.

12 Og Sønnens røst kom også
til meg, og han sa: Den som
døpes i mitt navn, til ham vil
Faderen agi Den Hellige Ånd,
som til meg. Derfor, bfølg meg,
og gjør de ting som dere har
sett meg gjøre.

13 Derfor vet jeg, mine elske-
de brødre, at hvis dere følger
Sønnen av hele deres hjerte,

31 1a 2 Ne 25:1–4.
2a 2 Ne 11:6–7.
3a vs Lys, Kristi lys.

b L&p 1:24.
4a 1 Ne 10:7; 11:27.

vs Døperen
Johannes.

b vs Guds Lam.
5a Mat 3:11–17.

vs Dåp, døpe.
7a Joh 5:30.

vs Lydighet, lydig,
(ad)lyde.

8a vs Duens tegn.
b 1 Ne 11:27.

9a 2 Ne 9:41;
3 Ne 14:13–14;
L&p 22:4.

10a Mat 4:19; 8:22; 9:9.
b Moroni 7:11;

L&p 56:2.
12a vs Hellige Ånds

gave, Den.
b Luk 9:57–62;

Joh 12:26.
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ikke viser falskhet og hykleri for
Gud, men med ærlig hensikt
omvender dere fra deres synd-
er og vitner for Faderen at de-
re er villige til å påta dere Kristi
navn ved adåp, ja, ved å følge
deres Herre og Frelser ned i
vannet i overensstemmelse med
hans ord, se, da skal dere motta
Den Hellige Ånd. Ja, da kommer
bdåpen med ild og med Den
Hellige Ånd, og da kan dere
tale med englers ctunge og pri-
se Israels Hellige.

14 Men se, mine elskede brø-
dre, slik lød Sønnens røst til
meg: Etter at dere har omvendt
dere fra deres synder og har
vitnet for Faderen at dere er
villige til å holde mine bud ved
dåp med vann, og har mottatt
dåpen med ild og med Den
Hellige Ånd og kan tale med
en ny tunge, ja, med englers
tunge, og etterpå skulle afor-
nekte meg, ville det ha vært
bbedre for dere om dere ikke
hadde kjent meg.

15 Og jeg hørte en røst fra Fa-
deren som sa: Ja, min Elskedes
ord er sanne og pålitelige. Den
som holder ut til enden, skal bli
frelst.

16 Og nå, mine elskede brødre,
av dette vet jeg at med mindre
et menneske aholder ut til enden
og følger det beksempel som den

levende Guds Sønn har vist,
kan han ikke bli frelst.

17 Derfor, gjør de ting som
jeg har fortalt dere at jeg har
sett deres Herre og Forløser
skal gjøre, for i denne hensikt
er de blitt vist til meg, så dere
kunne kjenne porten dere må
gå inn gjennom. For porten
dere må gå inn gjennom, er
omvendelse og adåp med vann,
og så kommer en bforlatelse for
deres synder ved ild og ved
Den Hellige Ånd.

18 Og da er dere på denne asne-
vre og smale bsti som fører til
evig liv. Ja, dere har gått inn
gjennom porten, dere har fulgt
Faderens og Sønnens befalinger,
og dere har mottatt Den Hellige
Ånd som cvitner om Faderen og
Sønnen, for å oppfylle det løftet
han har gitt om at hvis dere gikk
inn på veien, skulle dere motta.

19 Og nå, mine elskede brødre,
etter at dere er kommet inn på
denne snevre og smale sti, vil
jeg spørre om alt er agjort? Se,
jeg sier dere, nei, for dere er
ikke kommet så langt uten ved
Kristi ord, ved urokkelig btro på
ham og ved å cstole fullt og fast
på hans fortjeneste, han som er
mektig til å frelse.

20 Derfor må dere astreve
fremover med standhaftighet i
Kristus og ha et fullkomment,

13a Gal 3:26–27.
b vs Hellige Ånds

gave, Den; Ild.
c 2 Ne 32:2–3.

14a Mat 10:32–33;
Alma 24:30;
L&p 101:1–5.
vs Uopprettelig
synd.

b 2 Pet 2:21.
16a Alma 5:13; 38:2;

L&p 20:29.
b vs Jesus Kristus —

Eksempel, Jesu
Kristi.

17a Mosiah 18:10.
vs Dåp, døpe.

b vs Syndsforlatelse.

18a 1 Ne 8:20.
b Ord 4:18.

vs Vei, utvei.
c Apg 5:29–32.

19a Mosiah 4:10.
b vs Tro.
c L&p 3:20.

20a vs Vandre, vandre
med Gud.
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klart bhåp og ckjærlighet til
Gud og alle mennesker. Hvis
dere derfor strever fremover,
nyter Kristi ord og dholder ut til
enden, se, så sier Faderen: Dere
skal få evig liv.

21 Og se nå, mine elskede brø-
dre, dette er aveien, og det finnes
bingen annen vei eller noe annet
cnavn gitt under himmelen ved
hvilket mennesket kan bli frelst i
Guds rike. Og se, dette er dKristi
lære, og eFaderens og Sønnens
og Den Hellige Ånds eneste og
sanne lære, og de er fén Gud
uten ende. Amen.

KAPITTEL 32

Engler taler ved Den Hellige Ånds
kraft — Menneskene må be og
selv få kunnskap fra Den Hellige
Ånd. Ca. 559–545 f.Kr.
Og se nå, mine elskede brødre,
jeg antar at dere i deres hjerter
undrer dere litt over hva dere
burde gjøre etter at dere er gått
inn på veien. Men se, hvorfor
grunner dere på disse ting i
deres hjerter?

2 Husker dere ikke jeg sa
til dere at etter at dere hadde
amottatt Den Hellige Ånd,
kunne dere tale med benglers
tunge? Og nå, hvordan kunne
dere tale med englers tunge hvis

det ikke var ved Den Hellige
Ånd?

3 aEngler taler ved Den Hellige
Ånds kraft, derfor taler de
Kristi ord. Derfor sa jeg til dere:
bNyt Kristi ord, for se, Kristi
ord vil fortelle dere alt dere
skal gjøre.

4 Og nå, etter at jeg har talt
disse ord, hvis dere ikke kan
forstå dem, er det fordi dere
ikke aber og heller ikke banker
på. Derfor blir dere ikke ført
inn i lyset, men må omkomme i
mørket.

5 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.

6 Se, dette er Kristi lære, og
det vil ikke bli gitt noen annen
lære før etter at han aåpenbarer
seg for dere i kjødet. Og når
han åpenbarer seg for dere i
kjødet, skal dere passe på å gjø-
re alt han sier til dere.

7 Og nå kan ikke jeg, Nephi,
si mer. Ånden stanser mine
uttalelser, og jeg må sørge på
grunn av menneskenes avantro
og ugudelighet og uvitenhet og
hårdnakkethet. For de vil ikke
søke kunnskap eller forstå stor
kunnskap når den gis bklart og
tydelig til dem, ja, så tydelig
som ord kan være.

8 Og nå, mine elskede brødre,

b vs Håp.
c vs Kjærlighet.
d vs Holde ut.
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Alma 37:46;
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Navn, påta dere
Kristi navn.

d Mat 7:28;
Joh 7:16–17.

e vs Gud,
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f 3 Ne 11:27, 35–36.
vs Enhet, enighet.

32 2a 3 Ne 9:20.

b 2 Ne 31:13.
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b Jer 15:16.
4a vs Be.
6a 3 Ne 11:8.
7a vs Vantro.

b 2 Ne 31:2–3;
Jak bok 4:13.
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jeg merker at dere fortsatt grun-
ner i deres hjerter, og det bedrøv-
er meg at jeg må tale om dette.
For hvis dere ville lytte til
Ånden som lærer menneskene
å abe, ville dere forstå at dere
må be, for den bonde ånd lærer
ikke menneskene å be, men
lærer dem at de ikke må be.

9 Men se, jeg sier dere at dere
aalltid må be og ikke bli motlø-
se, og at dere ikke må gjøre noe
for Herren uten at dere først ber
til Faderen i bKristi navn om at
han vil hellige deres gjerning
for dere, så deres gjerning kan
bli til cgavn for deres sjel.

KAPITTEL 33

Nephis ord er sanne — De vitner
om Kristus — De som tror på
Kristus, vil tro Nephis ord, som
skal stå som et vitne ved dommens
skranke. Ca. 559–545 f.Kr.
Og nå, jeg Nephi, kan ikke skri-
ve alle de ting det ble undervist
om blant mitt folk, heller ikke
er jeg så amektig i skrift som i
tale. For når et menneske btaler
ved Den Hellige Ånds kraft, før-
er Den Hellige Ånds kraft det
inn i menneskenes barns hjerter.

2 Men se, det er mange som
aforherder sine hjerter mot
Den Hellige Ånd så den ikke
har noen plass i dem. Derfor

forkaster de mange ting som er
skrevet og anser det for å være
uten betydning.

3 Men jeg, Nephi, har skrevet
det jeg har skrevet, og jeg anser
det for å være av stor averdi, og
spesielt for mitt folk. For jeg bber
uopphørlig for dem om dagen,
og mine øyne væter min pute
om natten på grunn av dem. Jeg
roper til min Gud i tro, og jeg
vet at han vil høre mitt rop.

4 Og jeg vet at Gud Herren vil
hellige mine bønner til mitt folks
gavn. Og de ord jeg har skrevet i
min svakhet, vil bli gjort asterke
for dem. For de bovertaler dem
til å gjøre godt, de forteller dem
om deres fedre, og de taler om
Jesus og overtaler dem til å tro
på ham og til å holde ut til en-
den, som er cevig liv.
5 Og de taler astrengt mot synd

i overensstemmelse med sann-
hetens bklarhet. Derfor vil ingen
bli vred på grunn av de ord jeg
har skrevet, hvis han ikke er av
djevelens ånd.

6 Jeg fryder meg over klarhet,
jeg fryder meg over sannhet,
jeg fryder meg i min Jesus, for
han har aforløst min sjel fra
helvete.

7 Jeg har akjærlighet til mitt
folk og stor tro på Kristus, slik
at jeg skal møte mange sjeler
ubesmittet for hans domstol.

8 Jeg har kjærlighet til ajødene,

8a vs Bønn.
b Mosiah 4:14.

vs Djevel.
9a 3 Ne 20:1; L&p 75:11.

b Moses 5:8.
c Alma 34:27.

33 1a Ether 12:23–24.
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2a Hel 6:35–36.
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b Moroni 7:13.
c vs Evig liv.
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Jak bok 4:13.

6a vs Forløse, forløst,
forløsning.
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jeg sier jødene, for jeg mener
dem jeg nedstammer fra.
9 Jeg har også kjærlighet til

ahedningefolkene. Men se, jeg
kan ikke håpe for noen av disse
hvis de ikke blir bforsonet med
Kristus, går inn gjennom den
ctrange port, dvandrer på den
esmale sti som fører til livet, og
fortsetter på stien inntil prøvel-
sens dag er omme.
10 Og nå, mine elskede brø-

dre, og også jøder og alle som
bor på jorden, lytt til disse ord
og tro på Kristus. Og hvis
dere ikke tror disse ord, atro på
Kristus. Og hvis dere tror på
Kristus, vil dere tro disse bord,
for de er cKristi ord, og han har
gitt dem til meg, og de dlærer
alle mennesker at de skulle
gjøre godt.
11 Og hvis de ikke er Kristi

ord, døm selv, for Kristus vil
vise dere med akraft og stor
herlighet på den siste dag at
det er hans ord. Og dere og jeg
skal stå ansikt til ansikt for hans

bdomstol, og dere skal vite at
jeg har fått befaling fra ham om
å skrive disse ting, til tross for
min svakhet.

12 Og jeg ber Faderen i Kristi
navn om at mange av oss, om
ikke alle, må bli frelst i hans
arike på denne store og siste
dag.

13 Og nå, mine elskede brødre,
alle dere som er av Israels hus,
og alle dere jordens ender, jeg
taler til dere som en hvis røst
aroper fra støvet: Farvel inntil
denne store dag skal komme.

14 Og dere som ikke vil ta del i
Guds godhet og gi akt på jøde-
nes aord, og også mine bord og
de ord som skal gå ut av Guds
Lams munn, se, jeg byr dere et
evig farvel, for disse ord skal
cfordømme dere på den siste
dag.

15 For det jeg forsegler på jor-
den, skal føres mot dere ved
adommens skranke, for slik har
Herren befalt meg, og jeg må
adlyde. Amen.

Jakobs bok

JAKOB — NEPHIS BROR

Jakob taler til sine brødre. Han irettesetter en mann som forsøker
å kullkaste læren om Kristus. Noen få ord om Nephis folks
historie.
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KAPITTEL 1

Jakob og Josef forsøker å overtale
menneskene til å tro på Kristus og
holde hans bud — Nephi dør —
Ugudelighet blant nephittene. Ca.
544–421 f.Kr.

FOR se, det skjedde at fem og
femti år var gått fra den tid

Lehi forlot Jerusalem, derfor ga
Nephi meg, aJakob, en bbefaling
angående de csmå plater som
disse ting er gravert på.

2 Og han ga meg, Jakob, en
befaling at jeg på disse platene
skulle skrive noen få av de
ting jeg anså for å være av
størst verdi, og at jeg bare over-
fladisk skulle nevne historien
om dette folk, som kalles
Nephis folk.

3 For han sa at hans folks his-
torie skulle graveres på hans
andre plater, og at jeg skulle ta
vare på disse platene og overle-
vere dem til min ætt fra genera-
sjon til generasjon.

4 Og hvis det var hellig forkyn-
nelse eller store åpenbaringer
eller profetier, skulle jeg grave-
re ahovedpunktene på disse pla-
tene og omtale dem så ofte som
mulig, for Kristi skyld og for
vårt folks skyld.

5 For på grunn av tro og stor

engstelse var det i sannhet gitt
oss åpenbaringer om vårt folk,
om hva som skulle askje med
dem.

6 Og vi hadde også mange
åpenbaringer og meget av pro-
fetiens ånd, derfor kjente vi til
aKristus og hans rike som skul-
le komme.

7 Derfor arbeidet vi flittig blant
vårt folk for å overtale dem til å
akomme til Kristus og ta del i
Guds godhet så de kunne gå inn
til hans bhvile, for at han ikke på
noen som helst måte skulle sver-
ge i sin vrede at de ikke skulle
ckomme inn, som under dopp-
røret i fristelsens dager mens
Israels barn var i evillmarken.

8 Derfor ønsker vi til Gud at vi
kunne overtale alle mennesker
til ikke å asette seg opp mot Gud
for å bvekke ham til vrede, men
at alle mennesker må kunne tro
på Kristus, og overveie hans
død og påta seg hans ckors og
bære verdens skam. Derfor på-
tar jeg, Jakob, meg å utføre min
bror Nephis befaling.

9 Nå begynte Nephi å bli gam-
mel, og han forsto at han snart
måtte adø. Derfor bsalvet han
nå en mann til å være konge og
regent over sitt folk, slik det
var vanlig å gjøre i ckongenes
regjeringstid.

[jakob]
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10 Folket hadde elsket Nephi
overmåte høyt, for han hadde
vært en stor beskytter for dem,
hadde svingt aLabans sverd for
å forsvare dem og hadde arbeid-
et hele sitt liv for deres velferd.
11 Derfor ønsket folket å beva-

re hans navn i erindringen. Og
alle som skulle regjere i hans
sted, ble av folket kalt Nephi
den annen, Nephi den tredje og
så videre, slik det var vanlig å
gjøre i den tid kongene regjerte.
Og slik ble de kalt av folket uten
hensyn til hva deres navn var.

12 Og det skjedde at Nephi
døde.

13 Nå var det folk som ikke var
alamanitter, bnephitter. Likevel
ble de kalt nephitter, jakobitter,
josephitter, czoramitter, lamanit-
ter, lemuelitter og ismaelitter.

14 Men jeg, Jakob, skal heretter
ikke skjelne mellom dem ved
disse navn, men jeg skal akalle
dem lamanitter som forsøker å
ødelegge Nephis folk, og de som
er vennligsinnet mot Nephi, skal
jeg kalle bnephitter, eller cNephis
folk, slik det var vanlig å gjøre i
den tid kongene regjerte.
15 Og nå skjedde det at Nephis

folk under den annen konges
regjeringstid begynte å bli
hårdhjertet og hengi seg noe til
ugudelige handlinger, slik som
da David, og også hans sønn

Salomo, i fordums tid ønsket
å ha mange ahustruer og med-
hustruer.

16 Ja, og de begynte også å lete
etter mye gull og sølv og begyn-
te å bli noe oppblåste av stolthet.

17 Derfor ga jeg, Jakob, dem
disse ord mens jeg underviste
dem i atemplet, etter at jeg først
hadde mottatt mitt boppdrag
fra Herren.

18 For under Nephis hånd var
jeg, Jakob, og min bror Josef
blitt ainnviet til å være dette
folks prester og lærere.

19 Og vi foredlet vårt aembede
for Herren og påtok oss bansvar-
et, idet vi lot folkets synder
komme over våre egne hoder
hvis vi ikke med all flid lærte
dem Guds ord. Derfor arbeidet
vi av all vår kraft for at deres
cblod ikke skulle komme på
våre klær, ellers ville deres
blod komme på våre klær, og vi
ville ikke bli funnet plettfrie på
den siste dag.

KAPITTEL 2

Jakob fordømmer kjærlighet til rik-
dom, stolthet og ukyskhet — Men-
neskene kan søke etter rikdommer
for å hjelpe sine medmennesker —
Jakob fordømmer praktisering av
mangegifte som ikke er godkjent
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— Herren har behag i kvinners
kyskhet. Ca. 544–421 f.Kr.

De ord som Jakob, Nephis
bror, talte til Nephis folk etter
Nephis død:

2 Nå, mine elskede brødre, iføl-
ge det ansvar jeg, Jakob, har for
Gud når det gjelder å foredle
mitt embede i all oppriktighet,
og så jeg kan rense mine klær
for deres synder, kommer jeg
opp til templet i dag for å for-
kynne Guds ord for dere.

3 Og dere vet selv at jeg hittil
har vært flittig i det embede
jeg er kalt til. Men i dag er jeg
tynget ned av et langt større
ønske og er mer engstelig for
deres sjelers velferd enn jeg
hittil har vært.

4 For se, inntil nå har dere
vært lydige mot Herrens ord
som jeg har gitt dere.

5 Men se, lytt til meg, og vit at
jeg ved himmelens og jordens
allmektige Skapers hjelp kan
fortelle dere om deres atanker,
om hvordan dere begynner å
leve i synd, en synd som er me-
get avskyelig for meg, ja, og
avskyelig for Gud.
6 Ja, det bedrøver min sjel, og

får meg til å krype sammen av
skam for min Skapers ansikt at
jeg må vitne for dere om ugu-
deligheten i deres hjerter.

7 Og det bedrøver meg også at
jeg må tale så astrengt om dere
når deres hustruer og barn er
tilstede, for mange av dem har

overmåte ømme og bdydige og
sarte følelser i Guds øyne, og
dette er Gud til behag.

8 Og jeg går ut fra at dere er
kommet hit opp for å høre
aGuds behagelige ord, ja, det
ord som leger den sårede sjel.

9 Derfor tynger det min sjel at
jeg på grunn av de strenge be-
falinger jeg har fått fra Gud, er
tvunget til å advare dere med
hensyn til deres lovovertredel-
ser, og gjøre sårene større hos
dem som allerede er såret, iste-
denfor 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 gjennombor-
er deres sjeler og sårer deres
følsomme sinn.

10 Men til tross for at oppgav-
en er så stor, må jeg følge Guds
strenge abefalinger og fortelle
dere om deres ugudelighet og
avskyeligheter, i nærvær av
de rene av hjertet og det
sønderknuste hjerte og under
Den Allmektige Guds bgjen-
nomtrengende blikk.

11 Derfor må jeg fortelle dere
sannheten ifølge Guds ords
aklarhet. For se, da jeg spurte
Herren, kom ordet til meg slik:
Jakob, gå opp i templet i mor-
gen og forkynn det ord som jeg
skal gi deg til dette folk.

12 Og se nå, mine brødre, dette
er det ord jeg forkynner dere:
Mange av dere har begynt å lete
etter gull og sølv og allslags kos-

2 5a Alma 12:3;
L&p 6:16.
vs Gud,
guddommen.
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telig amalm som dette land —
som er et blovet land for dere
og for deres ætt — har så stor
overflod av.
13 Og forsynet har smilt til

dere med stort velbehag så
dere har fått store rikdommer.
Og fordi noen av dere har fått i
større overflod enn deres brø-
dre, er dere aoppblåste av stolt-
het i deres hjerter og kneiser
med nakken og bærer hodet
høyt på grunn av deres kostba-
re klær og forfølger deres brødre
fordi dere synes dere er bedre
enn dem.

14 Og nå, mine brødre, tror
dere at Gud rettferdiggjør dere
i dette? Se, jeg sier dere: Nei.
Men han fordømmer dere, og
hvis dere fortsetter med disse
ting, må hans straffedommer
hastig komme over dere.

15 Om han bare ville vise dere
at han kan gjennomtrenge dere,
og med ett øyekast kan han slå
dere til jorden!

16 Om han bare ville fri dere
fra denne misgjerning og avsky-
elighet. Og om dere bare ville
lytte til hans befalingers ord og
ikke la denne astolthet i deres
hjerter ødelegge deres sjeler!
17 Tenk på deres brødre som

på dere selv, og vær vennlige
mot alle og gi med agavmild
hånd, så bde kan bli like rike
som dere.
18 Men søk aGuds rike før

dere søker etter brikdom.

19 Og etter at dere har fått et
håp i Kristus, skal dere få rik-
dommer hvis dere søker etter
dem, og dere vil søke etter dem
for å agjøre godt — for å kle den
nakne og for å gi den sultne mat
og for å sette den fangne fri og
gi den syke og lidende hjelp.

20 Og nå, mine brødre, har jeg
talt til dere om stolthet, og de av
dere som har plaget deres neste
og forfulgt ham fordi dere var
stolte i deres hjerter av de ting
som Gud har gitt dere, hva har
dere å si til det?

21 Tror dere ikke at slike ting er
avskyelige for ham som skapte
alt kjød? Og det ene menneske
er like dyrebart i hans øyne
som det andre. Og alt kjød er av
støvet, og han har skapt dem i
samme hensikt, for at de skulle
holde hans abud og forherlige
ham for evig.

22 Og nå sier jeg ikke mer til
dere om denne stolthet. Og hvis
jeg ikke måtte tale til dere om
en større lovovertredelse, ville
jeg fryde meg svært meget over
dere i mitt hjerte.

23 Men Guds ord tynger meg
på grunn av deres større lov-
overtredelser. For se, så sier
Herren: Dette folk begynner å
vokse i synd. De forstår ikke
Skriftene, for de forsøker å rett-
ferdiggjøre at de bedriver hor
på grunn av de ting som er
skrevet om David og hans sønn
Salomo.
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24 Se, David og aSalomo had-
de virkelig mange bhustruer og
medhustruer, og dette var av-
skyelig for meg, sier Herren.

25 Derfor, så sier Herren: Jeg
har ført dette folk ut av Jerusa-
lems land ved min arms kraft,
så jeg kunne oppreise meg en
arettferdig gren av Josefs len-
ders frukt.
26 Derfor vil jeg, Gud Herren,

ikke tillate at dette folk skal
gjøre som dem i fordums tid.

27 Derfor, mine brødre, hør
meg og lytt til Herrens ord: For
ingen mann blant dere skal ha
mer enn aén hustru, og han skal
ikke ha noen medhustruer.

28 For jeg, Gud Herren, har
behag i kvinners akyskhet. Og
hor er en avskyelighet for meg,
så sier Hærskarenes Herre.
29 Derfor skal dette folk holde

mine bud, sier Hærskarenes
Herre, ellers blir landet afor-
bannet for deres skyld.

30 For hvis jeg vil oppreise
meg aavkom, sier Hærskarenes
Herre, vil jeg gi befaling til mitt
folk, ellers skal de lytte til disse
ting.

31 For se, jeg, Herren, har sett
mitt folks døtres bedrøvelse og
har hørt deres sorg i Jerusalems
land, ja, og i alle mitt folks land
på grunn av deres ektemenns
ugudelighet og avskyeligheter.

32 Og jeg vil ikke tillate, sier
Hærskarenes Herre, at ropet

fra dette folks skjønne døtre
som jeg har ført ut av Jerusa-
lems land, skal komme opp til
meg mot mitt folks menn, sier
Hærskarenes Herre.

33 For de skal ikke føre mitt
folks døtre bort som fanger på
grunn av deres ømhet uten at
jeg skal hjemsøke dem med en
svær forbannelse, endog til øde-
leggelse. For de skal ikke bedri-
ve ahor slik de gjorde i fordums
tid, sier Hærskarenes Herre.

34 Og nå, se, mine brødre, dere
vet at disse befalinger ble gitt til
vår far, Lehi, derfor kjenner dere
dem fra før. Og dere er kommet
under stor fordømmelse, for
dere har gjort disse ting som
dere ikke burde ha gjort.

35 Se, dere har begått astørre
synder enn våre brødre, lama-
nittene. Dere har knust deres
ømme hustruers hjerter og mist-
et deres barns tillit på grunn
av det dårlige eksempel dere
har vært for dem, og deres hjer-
tesukk stiger opp til Gud mot
dere. Og på grunn av Guds
strenge ord som kommer ned
mot dere, døde mange hjerter,
gjennomboret av dype sår.

KAPITTEL 3

De rene av hjertet mottar Guds
behagelige ord — Lamanittenes
rettferdighet overgår nephittenes
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Amos 5:15;

2 Ne 3:5;
Alma 26:36.
vs Lehi, Nephis far.

27a L&p 42:22; 49:16.
vs Ekteskap.

28a vs Kyskhet.
29a Ether 2:8–12.

30a Mal 2:15;
L&p 132:61–66.

33a vs Sanselig,
sanselighet;
Seksuell umoral.

35a Jak bok 3:5–7.
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— Jakob advarer mot hor, vellyst
og enhver synd. Ca. 544–421 f.Kr.

Men se, jeg, Jakob, vil tale til
dere som er rene av hjertet. Se
hen til Gud med fast beslutt-
somhet, og be til ham med
overmåte stor tro. Han vil trøste
dere i deres plager, og han vil
tale deres sak og sende ned en
rettferdig dom over dem som
søker å ødelegge dere.

2 Alle dere som er rene av
hjertet, løft deres hoder og
motta Guds behagelige ord, og
nyt av hans kjærlighet, for det
kan dere evig og alltid gjøre
hvis deres sinn er aurokkelig.

3 Men ve, ve dere som ikke
er rene av hjertet, men som er
aurene for Gud i dag. For hvis
dere ikke omvender dere, blir
landet forbannet for deres skyld,
og lamanittene, som ikke er
urene som dere, men likevel er
bforbannet med en svær forban-
nelse, skal tukte dere så dere
blir ødelagt.

4 Og tiden kommer hastig da
de skal ta deres arveland i besit-
telse hvis dere ikke omvender
dere, og Gud Herren vil aføre
de rettferdige bort fra dere.

5 Se, deres brødre, lamanittene,
som dere hater på grunn av der-
es urenhet og den forbannelse
som er kommet over deres hud,
er mer rettferdige enn dere. For
de har ikke aglemt Herrens bud
som ble gitt til vår far — om at
de bare skulle ha én hustru og

ingen medhustruer, og det skul-
le ikke bedrives hor blant dem.

6 Og nå, dette bud er de nøye
med å holde, og fordi de er
nøye med å holde dette bud, vil
Gud Herren ikke ødelegge dem,
men vil være abarmhjertig mot
dem, og en dag skal de bli et
velsignet folk.

7 Se, deres menn aelsker sine
hustruer, og deres hustruer
elsker sine menn. Deres menn
og hustruer elsker sine barn, og
deres vantro og hat mot dere
skyldes deres fedres misgjern-
inger. Derfor, hvor mye bedre
er dere enn dem i deres store
Skapers øyne?

8 Mine brødre, jeg er redd for
at hvis dere ikke omvender dere
fra deres synder, vil lamanitt-
enes hud bli hvitere enn deres
egen når dere sammen med dem
skal føres frem for Guds trone.

9 Derfor gir jeg dere en befal-
ing, som er Guds ord, at dere
ikke lenger spotter dem på
grunn av deres mørke hud, hel-
ler ikke skal dere spotte dem
fordi de er urene, men dere skal
huske at dere selv er urene, og
huske at de ble urene på grunn
av sine fedre.

10 Derfor skal dere huske deres
egne abarn, hvordan dere har
bedrøvet deres hjerter på grunn
av det eksempel dere har vært
for dem. Og husk også at dere,
fordi dere er urene, kanskje
fører deres egne barn inn i for-
tapelse. Og på den siste dag vil

3 2a Alma 57:26–27.
3a vs Urenhet.

b 1 Ne 12:23.
4a Omni 1:5–7, 12–13.

5a Jak bok 2:35.
6a 2 Ne 4:3, 6–7;

Hel 15:10–13.
7a vs Familie;

Kjærlighet.
10a vs Barn.
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deres barns synder bli lagt på
deres egne hoder.
11 Mine brødre, lytt til mine

ord, anvend alle deres sjels
evner, ryst dere selv så dere
kan avåkne opp fra dødens
slummer, og løsriv dere fra
bhelvetes pinsler så dere ikke
blir cdjevelens engler og kastes
i sjøen av ild og svovel, som er
den annen ddød.

12 Og nå talte jeg, Jakob, man-
ge flere ting til Nephis folk,
advarte dem mot ahor og bløs-
aktighet og allslags synd og
fortalte dem om de grufulle
konsekvenser av dem.

13 Og bare en ørliten del av
det som skjedde med dette folk
som nå begynte å bli tallrikt,
kan skrives på adisse platene.
Men mye av det de gjorde, og
deres kriger og deres stridighet-
er og det som skjedde mens
deres konger regjerte, er skre-
vet på de største platene.

14 Disse platene kalles Jakobs
plater, og de ble laget ved
Nephis hånd. Og jeg avslutter
med å tale disse ord.

KAPITTEL 4

Alle profetene tilba Faderen i Kristi
navn — Abrahams ofring av Isak
var et bilde på Gud og hans En-
bårne — Menneskene skulle bli
forsonet med Gud gjennom forso-

ningen — Jødene vil forkaste
grunnstenen. Ca. 544–421 f.Kr.

Og se, det skjedde at jeg, Jakob,
hadde tjent mitt folk meget med
ordet, (og jeg kan bare skrive en
liten del av mine ord fordi det er
så vanskelig å gravere våre ord
på plater), og vi vet at de ting vi
skriver på plater, må bli stående.

2 Men alt vi skriver på noe
annet enn plater, må forgå og
forsvinne, men vi kan skrive
noen få ord på plater som vil gi
våre barn, og også våre elskede
brødre, litt kunnskap om oss,
eller om deres fedre.

3 Vi gleder oss over dette, og
vi arbeider flittig for å gravere
disse ord på plater og håper at
våre elskede brødre og våre
barn vil motta dem med takk-
nemlige hjerter og se på dem,
så de kan lære med glede, og
ikke med bedrøvelse eller med
forakt, om sine første foreldre.

4 For i denne hensikt har vi
skrevet dette, så de kan vite at vi
akjente til Kristus, og vi hadde et
håp om hans herlighet mange
hundre år før hans komme. Og
ikke bare vi hadde et håp om
hans herlighet, men også alle de
hellige bprofeter som var før oss.
5 Se, de trodde på Kristus og

atilba Faderen i hans navn, og vi
tilber også Faderen i hans navn.
Og i denne hensikt holder vi
bMoseloven, for den cretter våre

11a Alma 5:6–9.
b vs Helvete.
c 2 Ne 9:8–9.
d vs Død, åndelig.

12a vs Hor.
b vs Begjær;

Ugudelig(e).

13a 1 Ne 19:1–4;
Jak bok 1:1–4.

4 4a vs Jesus Kristus.
b Luk 24:25–27;

Jak bok 7:11;
Mosiah 13:33–35;
L&p 20:26.

5a Moses 5:8.
b 2 Ne 25:24;

Jarom 1:11;
Mosiah 13:27, 30;
Alma 25:15–16.
vs Moseloven.

c Gal 3:24.
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sjeler mot ham, og derfor er den
helliggjort for oss til rettferdig-
het, slik det ble regnet Abraham
til rettferdighet i villmarken at
han var lydig mot Guds befaling
ved å ofre sin sønn Isak, som
er et bilde på Gud og hans dEn-
bårne Sønn.

6 Derfor gransker vi profetene,
og vi har mange åpenbaringer
og aprofetiens ånd. Og når vi har
alle disse bvitnesbyrd, får vi et
håp, og vår tro blir urokkelig, så
vi i sannhet kan cbefale i dJesu
navn, og selv trærne adlyder oss
eller fjellene eller havets bølger.

7 Likevel viser Gud Herren oss
vår asvakhet så vi kan vite at det
er ved hans nåde og hans store
nedlatenhet mot menneskenes
barn at vi har kraft til å gjøre
disse ting.

8 Se, store og forunderlige er
Herrens gjerninger. Hvor auran-
sakelige er ikke hans bmysteriers
dyp, og det er umulig for men-
nesket å finne ut alle hans veier,
og intet menneske ckjenner til
hans dveier uten at det blir åpen-
bart for ham. Derfor, brødre,
forakt ikke Guds åpenbaringer.
9 For se, ved hans aords kraft

kom bmennesket til jorden, til
den jord som ble skapt ved hans
ords kraft. Hvis Gud derfor var

istand til å tale så verden ble til,
og til å tale så mennesket ble
skapt, hvorfor skulle han så ikke
være istand til å befale cjorden
eller sine henders gjerninger på
den ifølge sin vilje og sitt behag?

10 Derfor, brødre, forsøk ikke
å aråde Herren, men ta råd fra
hans hånd. For se, dere vet selv
at han råder i bvisdom og i rett-
ferdighet og i stor barmhjertig-
het over alle sine gjerninger.

11 Derfor, elskede brødre, bli
forsonet med ham gjennom
hans aEnbårne Sønns, Kristi
bforsoning, og dere kan få en
coppstandelse ifølge oppstand-
elsens kraft som er i Kristus, og
bli fremstilt for Gud som Kristi
dførstegrøde, fordi dere har tro
og har fått et godt håp om her-
lighet i ham før han åpenbarer
seg i kjødet.

12 Og nå, mine elskede, bli ikke
forundret over at jeg forteller
dere disse ting. For hvorfor
skulle vi ikke atale om Kristi for-
soning og komme til en fullkom-
men kunnskap om ham, såvel
som å komme til kunnskap om
en oppstandelse og den kom-
mende verden?

13 Se, mine brødre, den som
profeterer, la ham gjøre det
så menneskene forstår det, for

d 1M 22:1–14;
Joh 3:16–18.
vs Enbårne.

6a vs Profeti, profetere.
b vs Vitne, vitnesbyrd.
c vs Kraft, makt.
d Apg 3:6–16; 3 Ne 8:1.

7a Ether 12:27.
8a Rom 11:33–36.

b L&p 19:10; 76:114.
vs Mysterier, Guds.

c 1 Kor 2:9–16;
Alma 26:21–22.
vs Kunnskap.

d Jes 55:8–9.
9a Mormon 9:17;

Moses 1:32.
b vs Skape, skapelse;

Mennesket,
mennesker.

c Hel 12:8–17.
10a 2 Ne 9:28–29;

Alma 37:12, 37;
L&p 3:4, 13.

b vs Allvitende;
Visdom.

11a Heb 5:9.
b vs Forsoning.
c vs Oppstandelse.
d Mosiah 15:21–23;

18:9;
Alma 40:16–21.

12a 2 Ne 25:26.
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aÅnden taler sannheten og ly-
ver ikke. Derfor taler den om
tingene som de virkelig ber og
om tingene som de virkelig vil
bli, og derfor blir disse ting cty-
delig åpenbart for oss til våre
sjelers frelse. Men se, vi er ikke
de eneste vitner om disse ting,
for Gud talte dem også til pro-
fetene i fordums tid.

14 Men se, jødene var et
ahårdnakket folk. De bforaktet
de klare og tydelige ord og
drepte profetene og søkte ting
de ikke kunne forstå. Derfor
måtte de på grunn av sin cblind-
het, en blindhet som kom av at
de så forbi målet, nødvendigvis
falle. For Gud har tatt det som
var klart og tydelig bort fra
dem, og har gitt dem mange ting
som de dikke kan forstå, fordi de
ønsket det. Og fordi de ønsket
det, har Gud gjort det slik at de
kan snuble.

15 Og nå er jeg, Jakob, ledet
videre av Ånden til å profetere,
for jeg forstår gjennom påvirk-
ning av den Ånd som er i meg,
at jødene, fordi de asnubler, vil
bforkaste den csten som de kun-
ne bygge på og få en sikker
grunnvoll.
16 Men se, ifølge Skriftene skal

denne asten bli den store, den
siste og den eneste sikre bgrunn-
voll som jødene kan bygge på.

17 Og nå, mine elskede, hvor-
dan er det mulig at disse, etter
å ha forkastet denne sikre
grunnvoll, noensinne skal kunne
abygge på den så den kan bli
deres hjørnesten?

18 Se, mine elskede brødre, jeg
vil forklare dette mysterium
for dere, hvis jeg ikke på noen
måte blir rokket i min fasthet i
Ånden og snubler fordi jeg er
så engstelig for dere.

KAPITTEL 5

Jakob siterer Zenos, som forteller
allegorien om de dyrkede og vilt-
voksende oliventrærne — De er et
bilde på Israel og hedningefolkene
— Israels adspredelse og innsam-
ling blir bebudet — Hentydninger
gjøres til nephittene og lamanittene
og til hele Israels hus — Hednin-
gefolkene vil podes inn i Israel —
Til slutt vil olivenhagen bli brent.
Ca. 544–421 f.Kr.
Se, mine brødre, husker dere
ikke å ha lest profeten aZenos’
ord som han talte til Israels hus,
og som lød:

2 Lytt, O du Israels hus, og hør
mine, en Herrens profets, ord.

3 For se, så sier Herren: Jeg
sammenligner deg, O aIsraels
hus, med et dyrket boliventre
som en mann tok og pleiet og

13a vs Hellige Ånd, Den;
Sannhet.

b L&p 93:24.
c Alma 13:23.

14a Mat 23:37–38;
2 Ne 25:2.

b 2 Kor 11:3;
1 Ne 19:7;
2 Ne 33:2.

c Jes 44:18;
Rom 11:25.

d 2 Ne 25:1–2.
15a Jes 8:13–15;

1 Kor 1:23;
2 Ne 18:13–15.

b 1 Ne 10:11.
c vs Hjørnesten;

Klippe (sten).

16a Sal 118:22–23.
b Jes 28:16; Hel 5:12.

17a Mat 19:30;
L&p 29:30.

5 1a vs Zenos.
3a Esek 36:8.

vs Israel.
b Rom 11:17–24.

vs Oliventre.
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ga næring i sin colivenhage, og
det vokste og ble gammelt og
begynte å dråtne.
4 Og det skjedde at olivenha-

gens mester kom og så at hans
oliventre begynte å råtne, og
han sa: Jeg vil beskjære det og
grave omkring det og pleie det
og gi det næring, så det kanskje
kan skyte frem unge og sarte
grener og ikke dø.

5 Og det skjedde at han beskar
det og gravde omkring det og
pleiet det og ga det næring iføl-
ge sitt ord.

6 Og det skjedde at det etter
mange dager begynte å skyte
frem noen små, sarte grener,
men se, toppen begynte å dø.

7 Og det skjedde at olivenha-
gens mester så det, og han sa til
sin tjener: Jeg er bedrøvet over
å skulle miste dette treet. Gå
derfor og ta grenene av et avilt-
voksende oliventre og bring
dem hit til meg, og vi vil ta bort
de store grenene som begynner
å visne, og vi vil kaste dem på
ilden så de kan brennes.

8 Og se, sier olivenhagens
Herre, jeg tar bort mange av
disse unge og sarte grenene, og
jeg vil pode dem inn hvor jeg
vil, og det gjør ingenting om
roten av dette treet dør, jeg kan
likevel bevare frukten av det for
meg selv. Derfor vil jeg ta disse
unge, sarte grenene, og jeg vil
pode dem inn hvor jeg vil.

9 Ta du grenene fra det vilt-
voksende oliventreet og pod

dem inn i astedet, og disse som
jeg har skåret av, vil jeg kaste
på ilden og brenne, så de ikke
skal ligge strødd omkring i min
olivenhage.

10 Og det skjedde at olivenha-
gens Herres tjener gjorde som
olivenhagens Herre hadde sagt,
og podet inn grenene fra det
aviltvoksende oliventreet.
11 Og olivenhagens Herre sør-

get for at det ble gravet omkring
det og beskåret og pleiet og gitt
næring, og sa til sin tjener: Jeg
er bedrøvet over å skulle miste
dette treet. Derfor har jeg gjort
dette for om mulig å bevare
røttene så de ikke dør, så jeg
kan bevare dem for meg selv.

12 Gå derfor din vei, ta vare på
treet, plei det og gi det næring
ifølge mine ord.

13 Og disse vil jeg aanbringe
nederst i min olivenhage, hvor
som helst jeg vil, det vedkom-
mer ikke deg. Og jeg gjør det så
jeg kan bevare treets naturlige
grener for meg selv, og også for
at jeg kan lagre frukten til meg
selv, for jeg er bedrøvet over å
skulle miste dette treet og dets
frukt.

14 Og det skjedde at olivenha-
gens Herre gikk sin vei, og han
skjulte det dyrkede oliventre-
ets naturlige grener nederst i
olivenhagen, noen her og noen
der, alt etter sin vilje og sitt
behag.

15 Og det skjedde at lang tid
gikk, og olivenhagens Herre sa

c L&p 101:44.
vs Herrens vingård.

d vs Frafall.

7a Rom 11:17, 24.
9a Rom 1:13.

10a vs Hedningefolkene.

13a 1 Ne 10:12.
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til sin tjener: Kom, la oss gå ned
i olivenhagen og arbeide i oli-
venhagen.
16 Og det skjedde at olivenha-

gens Herre og også tjeneren
gikk ned i olivenhagen for å
arbeide. Og det skjedde at tje-
neren sa til sin mester: Se her,
se på treet.

17 Og det skjedde at olivenha-
gens Herre så og fikk se treet
hvor grener fra det viltvoksende
oliventreet var blitt podet inn,
og det hadde sprunget ut og
begynt å bære afrukt, og han så
at den var god, og frukten var
lik den naturlige frukten.

18 Og han sa til tjeneren: Se,
grenene fra det viltvoksende
treet har tatt saften fra roten, så
roten har frembragt stor styrke,
og på grunn av rotens store
styrke har de ville grenene
frembragt edel frukt. Men hvis
vi ikke hadde podet inn disse
grenene, ville treet ha gått til
grunne. Og se, jeg skal legge til
side mye frukt som treet har
frembragt, og denne frukten
skal jeg lagre til meg selv.

19 Og det skjedde at olivenha-
gens Herre sa til tjeneren: Kom,
la oss gå til den nederste del av
olivenhagen og se om ikke også
treets naturlige grener har frem-
brakt mye frukt, så jeg kan lagre
frukten til meg selv.

20 Og det skjedde at de gikk
dit hvor mesteren hadde skjult
treets naturlige grener, og han
sa til tjeneren: Se disse, og han
så den aførste, at den hadde
frembragt mye frukt, og han så

også at den var god. Og han sa
til tjeneren: Ta av dens frukt og
legg den til side til meg selv, for
se, sa han, denne lange tid har
jeg gitt den næring, og den har
frembragt mye frukt.

21 Og det skjedde at tjeneren
sa til sin mester: Hvorfor kom
du hit og plantet dette treet eller
denne grenen av treet? For se,
det var det magreste jordstyk-
ket i hele din olivenhage.

22 Og olivenhagens Herre sa
til ham: Råd meg ikke. Jeg visste
at det var et magert stykke jord,
derfor sa jeg til deg: Jeg har plei-
et den og gitt den næring denne
lange tid, og du ser at den har
frembragt mye frukt.

23 Og det skjedde at olivenha-
gens Herre sa til sin tjener: Se
her, se, jeg har plantet en annen
gren av treet også, og du vet at
dette jordstykket var magrere
enn det første. Men se på treet.
Jeg har pleiet det og gitt det
næring denne lange tid, og det
har frembragt mye frukt. Sank
den derfor sammen, og lagre
den til meg selv.

24 Og det skjedde at olivenha-
gens Herre videre sa til sin tje-
ner: Se her, og betrakt en annen
agren som jeg også har plantet.
Se, den har jeg også pleiet og
gitt næring, og den har frem-
bragt frukt.

25 Og han sa til tjeneren: Se
her, og se på den siste. Se, denne
har jeg plantet på et afruktbart
stykke jord, og jeg har pleiet den
og gitt den næring denne lange
tid, og bare en del av treet har

17a Joh 15:16.
20a Jak bok 5:39.

24a Esek 17:22–24;
Alma 16:17;

3 Ne 15:21–24.
25a 1 Ne 2:20.
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frembragt edel frukt, og den
bandre delen av treet har frem-
bragt vill frukt. Se, jeg har plei-
et og gitt dette treet næring på
samme måte som de andre.

26 Og det skjedde at olivenha-
gens Herre sa til tjeneren: Hugg
de grener av som ikke har frem-
bragt god afrukt, og kast dem
på ilden.

27 Men se, tjeneren sa til ham:
La oss beskjære det og grave
omkring det og pleie det og gi
det næring litt lenger, så vil det
kanskje frembringe god frukt
til deg, som du kan lagre.

28 Og det skjedde at olivenha-
gens Herre og olivenhagens
Herres tjener pleiet og ga næ-
ring til all olivenhagens frukt.

29 Og det skjedde at en lang
tid hadde gått, og olivenhagens
Herre sa til sin atjener: Kom, la
oss gå ned og arbeide i olivenha-
gen igjen. For se, btiden nærmer
seg, og cenden kommer snart,
derfor må jeg lagre frukten til
meg selv.

30 Og det skjedde at olivenha-
gens Herre og tjeneren gikk ned
i olivenhagen og kom til det
treet hvor de naturlige grenene
var brukket av og ville grener
var podet inn. Og se, treet bug-
net av aallslags frukt.

31 Og det skjedde at olivenha-
gens Herre smakte på frukten,
enhver sort etter dens antall. Og
olivenhagens Herre sa: Se, den-
ne lange tid har vi pleiet og gitt

næring til dette treet, og jeg har
lagret mye frukt til meg selv.

32 Men se, denne gang har det
frembragt mye frukt, men aikke
noe av den er god. Og se, det er
allslags dårlig frukt. Til tross
for alt vårt arbeide er det meg
til ingen nytte, og nå er jeg be-
drøvet over å skulle miste dette
treet.

33 Og olivenhagens Herre sa
til tjeneren: Hva skal vi gjøre
med treet så jeg igjen kan beva-
re god frukt av det til meg selv?

34 Og tjeneren sa til sin mester:
Se, fordi du podet inn grener fra
det viltvoksende oliventreet, har
de gitt næring til røttene så de er
i live og de ikke er døde. Derfor
ser du at de fremdeles er gode.

35 Og det skjedde at olivenha-
gens Herre sa til sin tjener: Treet
er meg til ingen nytte, og røttene
gavner meg ikke så lenge det
frembringer ond frukt.

36 Ikke desto mindre vet jeg
at røttene er gode, og jeg har
bevart dem i min egen hensikt.
Og på grunn av sin store styrke
har de hittil frembragt god
frukt på de ville grenene.

37 Men se, de ville grenene har
vokst så røttene er helt aover-
grodd. Og fordi de ville grenene
har fått overtaket over røttene,
har det frembragt mye ond
frukt. Og fordi det har frem-
bragt så mye ond frukt, ser du
at det begynner å dø. Og hvis vi
ikke gjør noe for å bevare det,

b 3 Ne 10:12–13.
26a Mat 7:15–20;

Alma 5:36;
L&p 97:7.

29a L&p 101:55; 103:21.
b vs Siste dager.
c 2 Ne 30:10;

Jak bok 6:2.

30a vs Frafall.
32a JS—H 1:19.
37a L&p 45:28–30.
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vil det snart være modent til å
bli kastet på ilden.
38 Og det skjedde at olivenha-

gens Herre sa til sin tjener: La
oss gå ned til de nederste deler
av olivenhagen og se om de na-
turlige grenene også har frem-
bragt ond frukt.

39 Og det skjedde at de gikk
ned til de nederste deler av oli-
venhagen. Og det skjedde at de
så at frukten fra de naturlige
grenene også var blitt fordervet,
ja, fra den aførste og den andre,
og også den siste, og de var alle
blitt fordervet.
40 Og den aville frukten fra den

siste hadde fått overtaket over
den delen av treet som frem-
bragte god frukt, ja, så grenen
hadde visnet bort og var død.

41 Og det skjedde at olivenha-
gens Herre gråt og sa til tjene-
ren: aHva mer kunne jeg ha gjort
for min olivenhage?

42 Se, jeg visste at all frukten i
olivenhagen, unntatt disse, var
blitt fordervet. Og nå er disse
som en gang frembragte god
frukt, også blitt fordervet. Og
nå kan ingen av trærne i min
olivenhage brukes til annet enn
å bli hugget ned og kastet på
ilden.

43 Og se, dette siste, hvis gren
har visnet bort, plantet jeg på et
afruktbart stykke jord, ja, på et
for meg mer utsøkt sted enn alle
andre deler av min olivenhage.
44 Og du så at jeg også tok

vekk det som lå astrødd omkring

på dette jordstykket, så jeg
kunne plante dette treet der
i stedet.

45 Og du så at en del av det
frembragte god frukt, og en del
av det frembragte vill frukt. Og
fordi jeg ikke skar vekk gren-
ene og kastet dem på ilden, se
derfor har de fått overtaket over
den gode grenen så den har
visnet bort.

46 Og se, til tross for all den
omsorg vi har vist min olivenha-
ge, er trærne der blitt fordervet
så de ikke bærer god frukt, og
jeg hadde håpet å bevare disse
så jeg kunne lagre frukten til se-
nere bruk for meg selv. Men se,
de er blitt som det viltvoksende
oliventreet og kan ikke brukes
til annet enn å bli ahugget ned
og kastet på ilden, og jeg er be-
drøvet over å skulle miste dem.

47 Men hva mer kunne jeg ha
gjort i min olivenhage? Har jeg
holdt min hånd tilbake og unn-
latt å pleie den og gi den næ-
ring? Nei, jeg har pleiet den og
gitt den næring, og jeg har gra-
vet i den, jeg har beskåret den,
og jeg har gjødslet den og jeg
har arakt ut min hånd nesten
hele dagen lang, og benden nær-
mer seg. Og det bedrøver meg
at jeg må hugge ned alle trærne
i min olivenhage og kaste dem
på ilden så de brenner opp.
Hvem er det som har fordervet
min olivenhage?

48 Og det skjedde at tjeneren sa
til sin mester: Skyldes det ikke at

39a Jak bok 5:20, 23, 25.
40a Mormon 6:6–18.
41a 2 Ne 26:24.
43a 2 Ne 1:5.

44a Ether 13:20–21.
46a 3 Ne 27:11.
47a 2 Ne 28:32;

Jak bok 6:4.

b vs Verden —
Verdens ende.
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din olivenhage er for høyreist?
Har ikke grenene der fått over-
taket over de røttene som er
gode? Og fordi grenene har fått
overtaket over røttene, se, der-
for vokste de raskere enn røtt-
ene 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?
49 Og det skjedde at olivenha-

gens Herre sa til tjeneren: La oss
gå og hugge ned trærne i oliven-
hagen og kaste dem på ilden, så
de ikke blir liggende strødd om-
kring i min olivenhage, for jeg
har gjort alt. Hva mer kunne jeg
ha gjort for min olivenhage?

50 Men se, tjeneren sa til oli-
venhagens Herre: Spar den aen
stund til.

51 Og Herren sa: Ja, jeg vil
spare den en stund til, for jeg er
bedrøvet over å skulle miste
trærne i min olivenhage.

52 La oss derfor ta agrenene fra
disse som jeg har plantet i de
nederste delene av min oliven-
hage, og la oss pode dem inn i
det treet de kom fra, og la oss
hugge av de grenene som har
den bitreste frukten, og i stedet
pode inn treets naturlige grener.
53 Og dette vil jeg gjøre for at

treet ikke skal dø, så jeg kanskje
kan bevare røttene for meg selv
i min egen hensikt.

54 Og se, røttene fra treets na-
turlige grener som jeg plantet
hvor jeg ville, er ennå i live. For
at jeg også kan bevare dem i min
egen hensikt, vil jeg ta av gren-
ene fra dette treet og apode dem

inn i dem. Ja, jeg vil pode inn i
dem grenene fra deres moder-
tre, så jeg også kan bevare røtt-
ene for meg selv, slik at de, når
de er tilstrekkelig sterke, kanskje
kan frembringe god frukt til meg,
så jeg fremdeles kan få ære av
frukten i min olivenhage.

55 Og det skjedde at de tok fra
det naturlige treet som var blitt
viltvoksende, og podet inn i de
naturlige trærne som også var
blitt viltvoksende.

56 Og de tok også fra de natur-
lige trærne som var blitt vilt-
voksende, og podet inn i deres
modertre.

57 Og olivenhagens Herre sa til
tjeneren: Hugg ikke andre ville
grener av trærne enn de som er
mest bitre, og pod inn i dem
slik jeg har sagt.

58 Og vi vil igjen pleie og gi
næring til trærne i olivenhagen,
og vi vil beskjære grenene der.
Og de grenene som er råtne og
må dø, vil vi skjære vekk fra
trærne og kaste dem på ilden.

59 Og dette gjør jeg for at røt-
tene deres kanskje kan samle
styrke fordi de er gode, og fordi
grenene er blitt byttet ut, slik at
de gode kan få overtaket over
de onde.

60 Og fordi jeg har bevart de
naturlige grener og røtter og
har podet de naturlige grenene
inn i deres modertre igjen og
har bevart røttene fra deres
modertre, slik at trærne i min
olivenhage kanskje kan frem-
bringe god afrukt igjen, og for at
jeg igjen kan ha glede av frukten

50a Jak bok 5:27.
52a vs Israel — Israels

innsamling.
54a 1 Ne 15:12–16.

60a Jes 27:6.
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i min olivenhage og at jeg kan-
skje kan fryde meg svært meget
over at jeg har bevart røttene og
grenene som frembragte den
første frukten —
61 gå derfor ut og kall atjenere,

så vi kan barbeide flittig av all
vår kraft i olivenhagen og bere-
de veien så jeg kan frembringe
naturlig frukt igjen, for denne
naturlige frukten er god og mer
dyrebar enn all annen frukt.

62 La oss derfor gå og arbeide
av all vår kraft denne siste gang.
For se, enden nærmer seg, og
dette er siste gang jeg skal be-
skjære min olivenhage.

63 Pod inn grenene, begynn
med de asiste så de kan bli de
første, og de første kan bli de
siste. Og grav omkring trærne,
både gamle og unge, de første
og de siste, de siste og de før-
ste, slik at alle kan bli pleiet og
få næring enda en gang — for
siste gang.

64 Grav derfor omkring dem
og beskjær dem og gjødsle dem
enda en gang, for siste gang,
for enden nærmer seg. Og om
så skulle skje at disse siste po-
dekvistene vokser og frembrin-
ger den naturlige frukt, da skal
dere berede veien for dem så
de kan vokse.

65 Og når de begynner å vok-
se, skal dere fjerne de grenene
som frembringer bitter frukt,
ifølge de godes kraft og størrel-
se. Og dere skal ikke afjerne alle

de dårlige med én gang, ellers
blir røttene for kraftige for pode-
kvisten, så den dør og jeg mister
trærne i min olivenhage.

66 For det bedrøver meg at jeg
skulle miste trærne i min oliven-
hage. Derfor skal dere fjerne de
dårlige etterhvert som de gode
vokser, slik at rot og topp kan
være like sterke, inntil de gode
får overtaket over de dårlige og
de dårlige hugges ned og kastes
på ilden, så de ikke blir liggende
strødd omkring i min olivenha-
ge. Og slik vil jeg kaste de dår-
lige ut av min olivenhage.

67 Og det naturlige treets gre-
ner vil jeg pode inn igjen i det
naturlige treet.

68 Og det naturlige treets gre-
ner vil jeg pode inn i treets
naturlige grener, og slik vil jeg
føre dem sammen igjen, så de
kan frembringe den naturlige
frukt, og de skal bli ett.

69 Og de dårlige skal akastes
bort, ja, ut av hele min oliven-
hages land, for se, bare denne
ene gang vil jeg beskjære min
olivenhage.

70 Og det skjedde at olivenha-
gens Herre sendte sin atjener,
og tjeneren gikk og gjorde som
Herren hadde befalt ham og hen-
tet andre tjenere, og de var bfå.

71 Og olivenhagens Herre sa til
dem: Gå ut og aarbeid i oliven-
hagen av alle krefter. For se, det-
te er bsiste gang jeg skal pleie og
gi næring til min olivenhage.

61a Jak bok 6:2;
L&p 24:19.

b L&p 39:11, 13, 17.
63a 1 Ne 13:42;

Ether 13:10–12.

65a L&p 86:6–7.
69a 1 Ne 22:15–17, 23;

2 Ne 30:9–10.
70a L&p 101:55; 103:21.

b 1 Ne 14:12.

71a Mat 21:28;
Jak bok 6:2–3;
L&p 33:3–4.

b L&p 39:17; 43:28–30.
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For enden er nær, og høsten
nærmer seg raskt. Og hvis dere
arbeider av alle krefter sammen
med meg, skal dere kunne cgle-
de dere over den frukt som jeg
skal lagre til meg selv til den
tid som snart skal komme.

72 Og det skjedde at tjenerne
gikk og arbeidet av alle krefter,
og olivenhagens Herre arbeidet
også sammen med dem, og de
adlød olivenhagens Herres be-
falinger i alle ting.

73 Og den naturlige frukten
begynte igjen å finnes i oliven-
hagen, og de naturlige grenene
begynte å vokse og trives over-
måte godt. Og de ville grenene
begynte å bli hugget av og bli
kastet bort, og de sørget for at
trærnes rot og topp var like
sterke.

74 Og slik arbeidet de med all
flid ifølge olivenhagens Herres
befalinger helt til de dårlige var
blitt kastet ut av olivenhagen, og
Herren hadde tatt vare på de
trærne som nå bar naturlig frukt
igjen. Og de ble som aett legeme,
og fruktene var likeverdige, og
olivenhagens Herre hadde be-
vart den naturlige frukten til seg
selv, den som fra begynnelsen
av var mest dyrebar for ham.

75 Og det skjedde at da oliven-
hagens Herre så at hans frukt
var god, og at hans olivenhage
ikke lenger var fordervet, sam-
menkalte han sine tjenere og sa
til dem: Se, for siste gang har vi
gitt næring til min olivenhage,

og dere ser at jeg har gjort ifølge
min vilje. Og jeg har bevart den
naturlige frukten, så den er god
slik som den var i begynnelsen.
Og avelsignet er dere, og fordi
dere har arbeidet flittig med
meg i min olivenhage, har holdt
mine bud og har bragt den bna-
turlige frukten til meg igjen, så
min olivenhage ikke lenger er
bedervet — og den dårlige er
kastet ut — se, dere skal glede
dere med meg over frukten i
min olivenhage.

76 For se, i alang tid vil jeg
lagre frukten i min olivenhage
til meg selv i en tid som kom-
mer hastig, og for siste gang
har jeg pleiet og gitt næring til
min olivenhage og beskåret den
og har gravet i den og gjødslet
den. Derfor vil jeg i lang tid
lagre frukten til meg selv ifølge
det jeg har talt.

77 Og når den tid kommer at
ond frukt igjen kommer inn i
min olivenhage, da vil jeg la den
gode og den dårlige bli samlet
sammen, og den gode vil jeg
bevare til meg selv, og den dår-
lige vil jeg kaste bort til dens
eget sted. Og så kommer atiden,
og enden, og jeg vil la min oli-
venhage bli bbrent med ild.

KAPITTEL 6

Herren vil gjenvinne Israel i de
siste dager — Verden vil bli brent
med ild — Menneskene må følge

c L&p 18:10–16.
74a L&p 38:27.
75a 1 Ne 13:37.

b vs Israel.

76a 1 Ne 22:24–26.
vs Tusenårsriket.

77a Åp 20:2–10;
L&p 29:22–24;

43:29–33;
88:110–116.

b vs Verden —
Verdens ende.
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Kristus for å unngå sjøen av ild og
svovel. Ca. 544–421 f.Kr.

Og nå, se, mine brødre, siden jeg
sa til dere at jeg ville profetere,
se, dette er min profeti — at det
som denne profet aZenos sa om
Israels hus da han sammenlig-
net dem med et dyrket oliven-
tre, må visselig gå i oppfyllelse.
2 Og den dag da han for annen

gang skal rekke ut sin hånd for
å agjenvinne sitt folk, er den dag,
ja, den siste gang da bHerrens
tjenere skal gå ut med hans
cmyndighet for å dnære og be-
skjære hans eolivenhage, og der-
etter kommer fenden snart.

3 Og hvor velsignet er ikke de
som har arbeidet flittig i hans
olivenhage, og hvor forbannet
er ikke de som skal kastes ut til
sitt eget sted! Og verden skal
abrennes med ild.
4 Og hvor barmhjertig er ikke

vår Gud mot oss, for han hus-
ker aIsraels hus, både røtter og
grener, og han rekker ut sine
bhender mot dem hele dagen
lang, og de er et chårdnakket og
ubøyelig folk. Men alle som
ikke forherder sitt hjerte, skal
bli frelst i Guds rike.
5 Derfor, mine elskede brødre,

bønnfaller jeg dere med alvor-
lige ord om å omvende dere og

av hele deres hjerte aholde dere
nær til Gud, slik han holder seg
nær til dere. Og mens bhans
barmhjertighets arm er rakt ut
mot dere i dagens lys, forherd
ikke deres hjerter.

6 Ja, hvis dere vil høre hans
røst i dag, så forherd ikke deres
hjerter, for hvorfor vil dere adø?
7 For se, vil dere, etter å ha

blitt næret med Guds gode ord
hele dagen lang, frembringe ond
frukt, så dere må ahugges ned
og kastes på ilden?

8 Se, vil dere forkaste disse
ord? Vil dere forkaste profete-
nes ord, og vil dere forkaste
alle de ord som er blitt talt om
Kristus etter at så mange har
talt om ham, og fornekte Kristi
gode ord og Guds kraft og aDen
Hellige Ånds gave, slukke Den
Hellige Ånd og gjøre narr av
den store forløsningsplan som
er blitt utarbeidet for dere?

9 Vet dere ikke at hvis dere
gjør dette, skal forløsningens og
oppstandelsens kraft som er i
Kristus, føre dere med skam og
en redselsfull askyld frem for
Guds bdomstol?

10 Og ifølge arettferdighetens
kraft, for rettferdigheten kan
ikke fornektes, må dere gå bort
i den bsjø av ild og svovel hvis
flammer er uslukkelige, og hvis

6 1a Jak bok 5:1.
2a 1 Ne 22:10–12;

L&p 110:11.
vs Gjengivelsen
av evangeliet.

b Jak bok 5:61.
c 1 Ne 14:14.
d Jak bok 5:71.
e vs Herrens vingård.
f 2 Ne 30:10.

3a 2 Ne 27:2;

Jak bok 5:77;
3 Ne 25:1.

4a 2 Sam 7:24.
b Jak bok 5:47.
c Mosiah 13:29.

5a vs Enhet, enighet.
b Alma 5:33–34;

3 Ne 9:14.
6a Esek 18:21–23.
7a Alma 5:51–52;

3 Ne 27:11–12.

8a vs Hellige Ånds
gave, Den.

9a Mosiah 15:26.
vs Skyld (følelse).

b vs Dom, den siste
eller endelige.

10a vs Rettferdig,
rettferdighet.

b 2 Ne 28:23.
vs Helvete.
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røk stiger opp evindelig og all-
tid, i den sjø av ild og svovel
som er cuendelig dpine.
11 Mine elskede brødre, om-

vend dere og gå inn gjennom
den atrange port, og fortsett på
den vei som er smal, til dere
oppnår evig liv.

12 Vær akloke, hva mer kan
jeg si?

13 Til slutt byr jeg dere farvel
inntil jeg skal møte dere for
Guds behagelige domstol, som
slår de ugudelige med en agru-
full redsel og frykt. Amen.

KAPITTEL 7

Sherem fornekter Kristus, strider
mot Jakob, krever et tegn og blir
slått av Gud — Alle profetene har
talt om Kristus og hans forsoning
— Nephittene levde alle sine da-
ger som omstreifere, født i trengsel
og hatet av lamanittene. Ca. 544–
421 f.Kr.
Og nå skjedde det etter at noen
år var gått, at det kom en mann
ved navn Sherem blant Nephis
folk.

2 Og det skjedde at han be-
gynte å forkynne blant folket
og fortelle dem at det ikke skul-
le komme noen Kristus. Og han
forkynte mange ting som var
smigrende for folket, og dette
gjorde han for å kullkaste læ-
ren om Kristus.

3 Og han arbeidet flittig så han
kunne lede folkets hjerter bort,

ja, han ledet mange hjerter bort,
og da han visste at jeg, Jakob,
hadde tro på Kristus som skulle
komme, søkte han ofte anled-
ning til å komme til meg.

4 Og han var lærd, så han
hadde fullkommen kunnskap
om folkets språk, derfor kunne
han bruke mye smiger og tale
med stor kraft ifølge djevelens
makt.

5 Og han håpet å rokke ved
min tro til tross for de mange
aåpenbaringer og alt jeg hadde
sett i forbindelse med disse
ting, for jeg hadde virkelig sett
engler, og de hadde betjent
meg, og fra tid til annen hadde
jeg også hørt Herrens røst tale
til meg med virkelige ord, der-
for kunne jeg ikke rokkes.

6 Og det skjedde at han
kom til meg og talte til meg på
følgende måte: Bror Jakob, jeg
har ofte søkt anledning til å
tale med deg, for jeg har hørt,
og vet også, at du reiser mye
omkring og forkynner det som
du kaller evangeliet, eller læ-
ren om Kristus.

7 Og du har villedet mye av
dette folk, så de forvrenger
Guds riktige vei og aikke holder
Moseloven, som er den riktige
vei. De forandrer Moseloven og
tilber et vesen som du sier
skal komme om mange hundre
år. Og se, jeg, Sherem, forteller
deg at dette er bespottelse, for
intet menneske kjenner til slike
ting, for de bkan ikke fortelle

c L&p 19:10–12.
d vs Fordømme,

fordømmelse.
11a 2 Ne 9:41.

12a Mormon 9:28.
13a Alma 40:14.
7 5a 2 Ne 11:3;

Jak bok 2:11.

7a Jak bok 4:5.
b Alma 30:13.
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om ting som skal komme. Og
på denne måten stred Sherem
mot meg.
8 Men se, Gud Herren fylte

min sjel med sin aÅnd slik at jeg
tilbakeviste alle hans ord.

9 Og jeg sa til ham: Fornekter
du Kristus som skal komme?
Og han sa: Hvis det skulle fin-
nes noen Kristus, ville jeg ikke
fornekte ham, men jeg vet at
det ikke finnes noen Kristus,
heller ikke har det vært eller vil
det noensinne bli noen.

10 Og jeg sa til ham: Tror du
Skriftene? Og han sa: Ja.

11 Og jeg sa til ham: Så forstår
du dem ikke, for de bærer
virkelig vitnesbyrd om Kristus.
Se, jeg sier deg at ingen av profe-
tene har skrevet eller aprofetert
uten å ha talt om denne Kristus.

12 Og dette er ikke alt. Det er
blitt åpenbart for meg, for jeg
har hørt og sett, og det er også
blitt åpenbart for meg ved aDen
Hellige Ånds kraft, derfor vet
jeg at hvis det ikke ble utført
noen forsoning, måtte hele men-
neskeheten gå bfortapt.
13 Og det skjedde at han sa til

meg: Vis meg et ategn ved denne
kraft fra Den Hellige Ånd ved
hvem du vet så mye.

14 Og jeg sa til ham: Hvem er
jeg at jeg skulle friste Gud til å
vise deg et tegn på noe du vet
er asant? Du vil bare fornekte

det, for du er av bdjevelen. Li-
kevel, skje ikke min vilje, men
hvis Gud slår deg, la det være
deg et tegn på at han har makt
både i himmelen og på jorden,
og også på at Kristus skal kom-
me, og din vilje skje, O Herre,
og ikke min.

15 Og det skjedde at da jeg,
Jakob, hadde talt disse ord, kom
Herrens kraft over ham, så
han falt til jorden. Og det skjed-
de at han ble pleiet i mange
dager.

16 Og det skjedde at han sa til
folket: Kom sammen i morgen,
for jeg skal dø. Derfor ønsker
jeg å tale til folket før jeg dør.

17 Og det skjedde at folket
neste dag kom sammen, og han
talte tydelig til dem og fornek-
tet det han hadde lært dem,
og bekjente Kristus og Den
Hellige Ånds kraft og englers
betjening.

18 Og han fortalte dem klart
og tydelig at han var blitt abe-
dratt av bdjevelens makt. Og han
talte om helvete, evigheten og
om evig straff.

19 Og han sa: Jeg frykter for at
jeg har begått den auoppretteli-
ge synd, for jeg har løyet for
Gud, for jeg fornektet Kristus
og sa at jeg trodde Skriftene, og
de bærer virkelig vitnesbyrd om
ham. Og fordi jeg har løyet for
Gud på denne måten, er jeg

8a vs Inspirasjon,
inspirere.

11a Åp 19:10;
1 Ne 10:5;
Jak bok 4:4;
Mosiah 13:33–35;
L&p 20:26.
vs Jesus Kristus.

12a vs Gud, guddommen
— Gud, Den Hellige
Ånd; Hellige Ånd,
Den.

b 2 Ne 2:21.
13a Mat 16:1–4;

Alma 30:43–60.
vs Tegn.

14a Alma 30:41–42.
b Alma 30:53.

18a Alma 30:53.
vs Bedra, bedrageri.

b vs Djevel.
19a vs Uopprettelig

synd.
b Mosiah 15:26.
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meget redd for at min sak vil
bli bforferdelig, men jeg bekjen-
ner for Gud.
20 Og det skjedde at da han

hadde sagt disse ord, kunne
han ikke si mer, og han aoppga
ånden.

21 Og da forsamlingen hadde
vært vitne til at han talte disse
ting like før han skulle til å
oppgi ånden, ble de overmåte
forbauset, ja, i den grad at Guds
kraft kom ned over dem, og de
ble så aoverveldet at de falt til
jorden.

22 Nå gledet dette meg, Jakob,
for jeg hadde bedt min Fader i
himmelen om det, for han had-
de hørt mitt rop og besvart min
bønn.

23 Og det skjedde at fred og
Guds kjærlighet igjen vendte
tilbake til folket. De agransket
Skriftene og lyttet ikke mer til
denne ugudelige manns ord.

24 Og det skjedde at mange
midler ble tatt i bruk for å
agjenvinne og bringe lamanit-
tene tilbake til kunnskap om
sannheten. Men alt var bforgje-
ves, for de fant behag i ckrig og
dblodsutgytelse, og de næret et
evig ehat til oss som var deres
brødre, og de forsøkte stadig å
ødelegge oss ved sine våpens
kraft.

25 Derfor befestet Nephis folk
seg mot dem med sine våpen
og av all sin makt, idet de stolte
på Gud og sin frelses aklippe.
Derfor hadde de hittil seiret
over sine fiender.

26 Og det skjedde at jeg, Jakob,
begynte å bli gammel, og da det-
te folks opptegnelser føres på
Nephis aandre plater, avslutter
jeg denne opptegnelsen. Jeg er-
klærer at den er blitt skrevet
ifølge min beste kunnskap, og
jeg avslutter med å si at tiden
svant hen, og våre bliv svant
også hen som en drøm, for vi
var et ensomt og et andektig
folk — omstreifere, som var ut-
støtt fra Jerusalem, født i treng-
sel i en villmark og hatet av våre
brødre, noe som forårsaket kri-
ger og stridigheter, derfor sørget
vi alle våre dager.

27 Og jeg, Jakob, så at jeg
snart måtte gå ned i min grav,
derfor sa jeg til min sønn aEnos:
Ta disse platene, og jeg fortalte
ham hva min bror, Nephi,
hadde bbefalt meg, og han lovet
å være lydig mot befalingene.
Jeg slutter å skrive på disse
platene, og jeg har ikke skrevet
mye, og jeg byr leseren farvel
og håper at mange av mine
brødre vil lese mine ord. Brødre,
adjø.

20a Jer 28:15–17.
21a Alma 19:6.
23a Alma 17:2.
24a Enos 1:20.

b Enos 1:14.
c Mosiah 10:11–18.

d Jar 1:6;
Alma 26:23–25.

e 2 Ne 5:1–3;
Mosiah 28:2.

25a vs Klippe (sten).
26a 1 Ne 19:1–6;

Jar 1:14–15.
vs Plater.

b Jak brev 4:14.
27a Enos 1:1.

b Jak bok 1:1–4.



Enos’ bok

Enos ber med stor kraft og får for-
latelse for sine synder — Herrens
røst kommer til hans sinn og lover
at lamanittene skal bli frelst på et
senere tidspunkt — Nephittene
forsøkte å vinne lamanittene tilba-
ke — Enos fryder seg ved sin For-
løser. Ca. 420 f.Kr.

SE, det skjedde at jeg, aEnos,
visste at min bfar var en rett-

ferdig mann, for han cunder-
viste meg i sitt språk og også i
Herrens dtukt og formaning —
og velsignet være min Guds
navn for det.

2 Og jeg vil fortelle dere om
den akamp jeg hadde for Guds
åsyn før jeg fikk bforlatelse for
mine synder.

3 Se, jeg gikk på jakt etter dyr i
skogene, og de ord som jeg ofte
hadde hørt min far uttale om
evig liv og de helliges aglede,
bsank dypt i mitt hjerte.

4 Og min sjel ahungret, og jeg
bknelte ned for min Skaper og
påkalte ham i kraftig cbønn 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.
5 Og det kom en arøst til meg

og sa: Enos, dine synder er deg
forlatt, og du skal bli velsignet.

6 Og jeg, Enos, visste at Gud
ikke kunne lyve, derfor var min
skyld tatt bort.

7 Og jeg sa: Herre, hvordan er
det gått til?

8 Og han sa til meg: På grunn
av din atro på Kristus, som du
aldri før hverken har hørt eller
sett. Og mange år skal gå før
han åpenbarer seg i kjødet. Gå
derfor bort, din tro har gjort
deg bren.
9 Nå skjedde det at da jeg had-

de hørt disse ord, begynte jeg å
føle et aønske for mine brødres,
nephittenes, velferd. Derfor
butøste jeg hele min sjel til Gud
for dem.

10 Og mens jeg kjempet slik i
ånden, se, da kom Herrens røst
til mitt asinn igjen og sa: Jeg vil
se til dine brødre i forhold til
deres flid i å holde mine befal-
inger. Jeg har bgitt dem dette
land, og det er et hellig land, og
jeg cforbanner det ikke uten for
misgjerningers skyld. Derfor vil
jeg se til dine brødre ifølge det
jeg har sagt, og deres overtre-
delser vil jeg med sorg bringe
over deres egne hoder.

11 Og etter at jeg, Enos, hadde

[enos]
1 1a vs Enos, sønn av

Jakob.
b 2 Ne 2:2–4.
c 1 Ne 1:1–2.
d Ef 6:4.

2a 1M 32:24–32;
Alma 8:10.
vs Omvende,
omvendelse.

b vs Syndsforlatelse.
3a vs Glede.

b 1 Ne 10:17–19;
Alma 36:17–21.

4a 2 Ne 9:51; 3 Ne 12:6.
b vs Ærbødighet.
c vs Bønn.

5a vs Åpenbaring.
8a Ether 3:12–13.

vs Tro.

b Mat 9:22.
9a 1 Ne 8:12;

Alma 36:24.
b 2 Ne 33:3;

Morm ord 1:8;
Alma 34:26–27.

10a vs Inspirasjon,
inspirere; Sinn.

b 1 Ne 2:20.
c Ether 2:7–12.
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hørt disse ord, begynte min tro
å bli urokkelig i Herren, og jeg
ba til ham lenge og inderlig for
mine brødre, lamanittene.
12 Og det skjedde at etter at

jeg hadde abedt og arbeidet med
all flid, sa Herren til meg: Jeg
vil gi deg ifølge dine bønsker på
grunn av din tro.
13 Og nå, se, dette var det øn-

ske som jeg ønsket av ham, at
om så skulle skje at mitt folk,
nephittene, skulle falle i over-
tredelse og på en eller annen
måte bli aødelagt, og lamanitt-
ene ikke skulle bli ødelagt, at
Gud Herren ville bbevare en
opptegnelse om mitt folk, ne-
phittene, selv om det skulle
skje ved hans hellige arms
kraft, så den en dag i fremtiden
kunne cbringes frem for lama-
nittene, så de kanskje dkunne
bli bragt til frelse.
14 For i øyeblikket strevde vi

aforgjeves med å bringe dem til-
bake til den sanne tro. Og de
sverget i sin vrede at om det var
mulig, ville de bødelegge våre
opptegnelser og oss selv og alle
våre fedres tradisjoner også.
15 Derfor, da jeg visste at Gud

Herren var istand til å abevare
våre opptegnelser, ropte jeg til
ham uavlatelig, for han hadde
sagt til meg: Hva som helst
dere ber om i tro og stoler på at

dere skal få i Kristi navn, skal
dere få.

16 Og jeg hadde tro, og jeg rop-
te til Gud at han måtte abevare
bopptegnelsene, og han inngikk
en pakt med meg at han ville
cbringe dem frem til lamanitt-
ene i sin egen beleilige tid.

17 Og jeg, Enos, visste at det
ville skje ifølge pakten som han
hadde inngått, derfor falt min
sjel til ro.

18 Og Herren sa til meg: Dine
fedre har også bedt meg om
dette, og det skal skje med dem
ifølge deres tro, for deres tro
var som din.

19 Nå skjedde det at jeg, Enos,
gikk omkring blant Nephis folk,
profeterte om ting som skulle
komme, og vitnet om det jeg
hadde hørt og sett.

20 Og jeg bærer vitnesbyrd om
at Nephis folk med flid forsøkte
å bringe lamanittene tilbake til
den sanne tro på Gud. Men vårt
aarbeide var forgjeves. Deres hat
var innbitt, og de lot seg lede av
sin onde natur, så de ble ville og
grusomme og et bblodtørstig
folk fulle av cavgudsdyrkelse og
urenhet. De levde av rovdyr,
bodde i telt og vandret omkring
i villmarken med et kort skinn
bundet om hoftene og hadde
glattrakede hoder. Og de var
dyktige til å bruke dbue og sabel

12a Mormon 5:21; 9:36.
b Sal 37:4;

1 Ne 7:12;
Hel 10:5.

13a Mormon 6:1, 6.
b Morm ord 1:6–11;

Alma 37:2.
c Alma 37:19;

Ether 12:22;

L&p 3:18.
d Alma 9:17.

14a Jak bok 7:24.
b Mormon 6:6.

15a vs Skriftene —
Ta godt vare på
Skriftene.

16a 3 Ne 5:13–15;
L&p 3:19–20;

10:46–50.
b vs Mormons bok.
c 2 Ne 27:6.

20a Moroni 9:6.
b Jar 1:6.
c Mosiah 9:12.

vs Avgudsdyrkelse.
d Mosiah 10:8.
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og øks, og mange av dem spiste
ikke annet enn rått kjøtt, og de
forsøkte stadig å ødelegge oss.
21 Og det skjedde at Nephis

folk adyrket jorden og allslags
korn og frukt og alet opp bu-
skap av storfe og allslags kveg
av enhver art og geiter og vill-
geiter, og også mange hester.
22 Og det var overmåte man-

ge aprofeter blant oss, og folket
var et bhårdnakket folk som var
trege til å forstå.
23 Og det var ikke noe annet

enn overmåte stor astrenghet,
bformaninger og profetier om
kriger og stridigheter og øde-
leggelser, samt stadige cpåmin-
nelser om døden og evighetens
varighet og Guds straffedom-
mer og kraft og alle disse ting,
som sørget for at de dstadig be-
varte Herrens frykt. Jeg sier at
det var intet mindre enn disse
ting samt meget klar og tydelig
tale, som forhindret at de hastig
ble ødelagt. Og på denne måten
skriver jeg om dem.

24 Og jeg så kriger mellom ne-
phittene og lamanittene i mine
levedager.

25 Og det skjedde at jeg begyn-
te å bli gammel, og ett hundre
og ni og sytti år var gått siden
vår far, Lehi, aforlot Jerusalem.

26 Og jeg forsto at jeg snart
måtte gå ned i min grav, etter at
jeg hadde vært påvirket av
Guds kraft til å tale og profete-
re til dette folk og forkynne ord-
et ifølge den sannhet som er i
Kristus. Og jeg har forkynt det
alle mine dager og har gledet
meg mer over det enn over det
som hører verden til.

27 Jeg går snart til mitt ahvile-
sted, som er hos min Forløser,
for jeg vet at i ham skal jeg hvile.
Og jeg fryder meg over den dag
da min bdødelighet skal ikle
seg cudødelighet og skal stå for
ham. Da skal jeg se hans ansikt
med velbehag, og han vil si til
meg: Kom til meg, du velsigne-
de, det er en plass beredt for deg
i min Faders dboliger. Amen.

Jaroms bok

Nephittene holder Moseloven, ser
frem til Kristi komme og har frem-
gang i landet — Mange profeter
arbeider for å holde dem på sann-
hetens vei. Ca. 399–361 f.Kr.

SE, nå skriver jeg, Jarom, noen
få ord ifølge min far Enos’

befaling så vår aslektshistorie
kan bli ført videre.

2 Og da adisse platene er bfå og

21a Mosiah 9:9.
22a Morm ord 1:16–18.

b Jar 1:3.
23a 1 Ne 16:2;

2 Ne 33:5.
b vs Forkynne.
c Hel 12:3.
d Jar 1:12;

Alma 31:5.
25a 1 Ne 2:2–4.
27a vs Hvile.

b vs Dødelig,
dødelighet.

c vs Udødelig,
udødelighet.

d Joh 14:2–3;

Ether 12:32–34;
L&p 72:4; 98:18.

[jarom]
1 1a 1 Ne 3:12; 5:14.

2a Jak bok 3:14;
Omni 1:1.

b 1 Ne 6:1–6.
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dette blir cskrevet for å være til
gavn for våre brødre, dlamanit-
tene, derfor må jeg nødvendig-
vis skrive lite, men jeg skal ikke
skrive det jeg har profetert, hel-
ler ikke om mine åpenbaringer.
For hva mer kunne jeg skrive
enn det mine fedre har skrevet?
For har ikke de åpenbart frel-
sesplanen? Jeg sier dere, jo, og
det er tilstrekkelig for meg.
3 Se, det er nødvendig å gjøre

mye blant dette folk på grunn
av deres hårde hjerter og deres
døve ører og deres blinde sinn
og deres ahårdnakkethet. Ikke
desto mindre er Gud overmåte
barmhjertig mot dem og har
ennå ikke butryddet dem fra
landet.

4 Og det er mange blant oss
som har mange aåpenbaringer,
for alle er de ikke hårdnakkede.
Og de som ikke er hårdnakkede
og har tro, har bsamfunn med
Den Hellige Ånd, som åpen-
barer seg for menneskenes
barn i forhold til deres tro.
5 Og se, nå var to hundre år

gått, og Nephis folk hadde vokst
seg sterke i landet. De anstreng-
te seg for å aetterleve Moseloven
og holde bsabbatsdagen hellig
for Herren. Og de cbannet ikke,
heller ikke talte de dbespottelig,
og landets lover var overmåte
strenge.

6 Og de var utbredt over store

deler av landet, og det var lama-
nittene også. Og det var atskillig
flere av dem enn av nephittene,
og de elsket amord og drakk
dyrs blod.

7 Og det skjedde at de mange
ganger kom for å kjempe mot
oss, nephittene, men våre akon-
ger og våre ledere var menn
som var sterke i troen på Her-
ren, og de lærte folket Herrens
veier. Derfor holdt vi stand mot
lamanittene og jaget dem ut av
bvåre land og begynte å befeste
våre byer eller våre forskjellige
arvesteder.

8 Og vi formerte oss overmåte
sterkt og ble utbredt over hele
landet og ble overmåte rike på
gull og sølv og på kostelige ting
og fine treskjærerarbeider, på
bygninger og maskiner og også
på jern og kobber og messing
og stål, og vi laget alle slags
redskaper for å dyrke jorden —
og akrigsvåpen — ja, den skarp-
oddede pil og koggeret og kas-
tespydet og lansen, og gjorde
alle slags krigsforberedelser.

9 Og når vi på denne måten
var forberedt til å møte lama-
nittene, sto de seg ikke mot oss.
Men Herrens ord som han talte
til våre fedre, ble stadfestet, og
det lød slik: Hvis dere holder
mine bud, skal det gå dere vel i
landet.

10 Og det skjedde at Herrens

c vs Skriftene —
Skriftenes verdi.

d 2 Ne 27:6;
Mormon 5:12.

3a Enos 1:22–23.
b Ether 2:8–10.

4a Alma 26:22;
Hel 11:23;
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5a 2 Ne 25:24;

Alma 34:13–14.
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vs Sabbatsdagen.
c vs Banning.

d vs Gudsbespottelse.
6a Jak bok 7:24;
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7a Jak bok 1:9, 11, 15.

b Morm ord 1:14.
8a Mosiah 10:8.
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profeter advarte Nephis folk
ifølge Guds ord og sa at hvis de
ikke holdt budene, men falt i
overtredelse, ville de bli aut-
ryddet av landet.

11 Derfor arbeidet profetene,
prestene og lærerne flittig, og
med stor langmodighet forman-
te de folket til flid. De lærte dem
aMoseloven og i hvilken hensikt
den var gitt, og overtalte dem til
å bse fremover mot Messias og
tro at han skulle komme, csom
om han allerede hadde kommet.
Og på denne måten underviste
de dem.

12 Og det skjedde at ved å
gjøre det, forhindret de at de
ble aødelagt i landet, for de

bstakk dem i hjertet med ordet
og manet dem stadig til om-
vendelse.

13 Og det skjedde at to hundre
og åtte og tredve år var gått,
og en stor del av denne tiden
var det kriger, stridigheter og
uenighet.

14 Og jeg, Jarom, skriver ikke
mer, for platene er små. Men
se, mine brødre, dere kan ta for
dere Nephis aandre plater, for
se, på dem er opptegnelsen om
våre kriger gravert ifølge det
kongene skrev eller lot skrive.

15 Og jeg overleverer disse pla-
tene i min sønn Omnis hender,
så de kan bli ført ifølge amine
fedres befalinger.

Omnis bok

I tur og orden blir opptegnelsene
ført av Omni, Amaron, Chemish,
Abinadom og Amaleki — Mosiah
oppdager Zarahemlas folk, som kom
fra Jerusalem i Sidkias dager —
Mosiah blir deres konge — Muleks
etterkommere i Zarahemla hadde
oppdaget Coriantumr, som var den
siste jareditt — Kong Benjamin
etterfølger Mosiah — Menneskene
skulle ofre sine sjeler som et offer
til Kristus. Ca. 323–130 f.Kr.

SE, det skjedde at jeg, Omni,
ble befalt av min far, Jarom,

at jeg skulle skrive noe på disse

platene for å bevare vår slekts-
historie.

2 Derfor vil jeg dere skal vite
at jeg i min tid kjempet meget
med sverdet for å forhindre at
mitt folk, nephittene, falt i sine
fienders, lamanittenes, hender.
Men se, jeg er selv en ugudelig
mann, og jeg har ikke holdt
Herrens lover og befalinger slik
jeg burde ha gjort.

3 Og det skjedde at to hundre
og seks og sytti år var gått, og
vi hadde mange perioder med
fred. Og vi hadde mange perio-
der med fryktelig krig og blods-

10a 1 Ne 12:19–20;
Omni 1:5.

11a Jak bok 4:5;
Alma 25:15–16.

b 2 Ne 11:4;
Ether 12:18–19.

c 2 Ne 25:24–27;
Mosiah 3:13; 16:6.

12a Ether 2:10.
b Alma 31:5.

14a 1 Ne 9:2–4.
15a Jak bok 1:1–4.
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utgytelse. Ja, og til sist var to
hundre og to og åtti år gått, og
jeg hadde tatt vare på disse pla-
tene ifølge amine fedres befal-
inger, og jeg overleverte dem
til min sønn, Amaron. Og her-
med slutter jeg.

4 Og nå skriver jeg, Amaron,
forskjellige ting i min fars bok,
men jeg skriver lite.

5 Se, det skjedde at tre hundre
og tyve år var gått, og den mest
ugudelige del av nephittene var
blitt aødelagt.
6 For Herren ville ikke tilla-

te — etter at han hadde ført
dem ut av Jerusalems land og
hadde bevart dem og forhin-
dret at de falt i sine fienders
hender — ja, han ville ikke til-
late at de ord han talte til våre
fedre, ikke skulle bli stadfestet,
og de lød: Hvis dere ikke hol-
der mine bud, skal det ikke gå
dere vel i landet.

7 Derfor hjemsøkte Herren
dem med store straffedommer.
Likevel sparte han de rettferdi-
ge så de ikke skulle omkomme,
men fridde dem ut av deres
fienders hender.

8 Og det skjedde at jeg over-
leverte platene til min bror
Chemish.

9 Nå skriver jeg, Chemish, det
lille jeg skriver i den samme bok
som min bror, for se, jeg så at det
siste han skrev, skrev han med
sin egen hånd, og han skrev det
samme dag som han overlever-
te dem til meg. På denne måten
fører vi opptegnelsene, for det

er ifølge våre fedres befalinger,
og hermed slutter jeg.

10 Se, jeg, Abinadom, er sønn
av Chemish. Se, det skjedde at
jeg så mye krig og mange stri-
digheter mellom mitt folk, ne-
phittene, og lamanittene. Og
med mitt eget sverd har jeg tatt
mange lamanitters liv for å for-
svare mine brødre.

11 Og se, dette folks oppteg-
nelser er gravert på plater som
kongene har hatt i sin besittelse
fra slekt til slekt, og jeg kjenner
ikke til andre åpenbaringer eller
profetier enn dem som er skre-
vet. Derfor er det som er skre-
vet, tilstrekkelig, og hermed
slutter jeg.

12 Se, jeg er Amaleki, Abina-
doms sønn. Se, jeg vil fortelle
dere litt om Mosiah som ble
gjort til konge i Zarahemlas
land. For se, Herren advarte
ham og ba ham flykte ut av
aNephis land, og så mange som
ville lytte til Herrens ord, skul-
le også bforlate landet og bli
med ham ut i villmarken.

13 Og det skjedde at han gjorde
som Herren hadde befalt ham,
og alle som ville adlyde Herrens
røst, forlot landet og dro ut i
villmarken, og de ble veiledet
av mye forkynnelse og mange
profetier. Og de ble stadig min-
net om Guds ord, og de ble
ledet ved hans arms kraft gjen-
nom villmarken til de kom ned
i det land som kalles Zarahem-
las land.

14 Og de oppdaget et folk som

[omni]
1 3a Jak bok 1:1–4;

Jar 1:15.
5a Jar 1:9–10.

12a 2 Ne 5:6–9.
b Jak bok 3:4.
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ble kalt aZarahemlas folk. Nå ble
det stor glede blant Zarahem-
las folk, og Zarahemla var også
overmåte glad fordi Herren
hadde sendt Mosiahs folk med
bmessingplatene som inneholdt
jødenes opptegnelse.

15 Se, det skjedde at Mosiah
oppdaget at aZarahemlas folk
kom ut fra Jerusalem på den tid
da Judas konge, bSidkia, ble ført
som fange til Babylon.

16 Og de reiste i villmarken og
ble ved Herrens hånd ført over
de store vann til det land hvor
Mosiah oppdaget dem, og der
hadde de bodd siden.

17 Og på den tid da Mosiah
oppdaget dem, var de blitt over-
måte tallrike. Likevel hadde de
hatt mange kriger og alvorlige
stridigheter og hadde fra tid til
annen falt for sverdet, og deres
språk var blitt forvansket, og de
hadde ikke tatt noen aoppteg-
nelser med seg, og de fornektet
sin Skapers eksistens, og hver-
ken Mosiah eller Mosiahs folk
kunne forstå dem.
18 Men det skjedde at Mosiah

lot dem undervise i sitt språk.
Og det skjedde at da de var
blitt undervist i Mosiahs språk,
fortalte Zarahemla sine fedres
slektshistorie etter hukommel-
sen, og det er nedskrevet, men
ikke på disse platene.

19 Og det skjedde at Zara-
hemlas og Mosiahs folk aslo seg

sammen, og bMosiah ble utpekt
til å være deres konge.

20 Og i Mosiahs dager skjedde
det at en stor sten med graver-
inger ble bragt til ham, og han
atydet graveringene ved Guds
gave og kraft.

21 Og de ga en beretning om
en aCoriantumr og om hans folk
som var slått ihjel. Og Corian-
tumr ble oppdaget av Zarahem-
las folk, og han bodde hos dem
i et tidsrom av ni nymåner.

22 Den inneholdt også noen
få ord om hans fedre, og hans
første foreldre kom ut fra atår-
net på den tid da Herren bfor-
virret folkets språk, og Herrens
strenghet falt på dem ifølge
hans straffedommer som er rett-
ferdige. Og deres cben lå spredt
omkring i landet mot nord.

23 Se, jeg, Amaleki, ble født i
Mosiahs dager og har opplevd
å se hans død, og hans sønn
aBenjamin regjerer i hans sted.
24 Og se, i kong Benjamins

dager har jeg sett en ødeleggen-
de krig og mye blodsutgytelse
mellom nephittene og lamanitt-
ene. Men se, nephittene ble
meget overlegne, ja, i den grad
at kong Benjamin drev dem ut
av Zarahemlas land.

25 Og det skjedde at jeg begyn-
te å bli gammel, og da jeg ikke
har noe avkom og vet at kong
aBenjamin er en rettferdig mann
overfor Herren, derfor skal jeg

14a vs Zarahemla.
b 1 Ne 3:3, 19–20;
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15a Mosiah 25:2.

b Jer 39:1–10;
Hel 8:21.
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boverlevere disse platene til ham,
idet jeg formaner alle menne-
sker til å komme til Gud, Israels
Hellige, og tro på profetier og
på åpenbaringer og på englers
betjening og på den gave det er
å tale med tunger, og på å tolke
språk, samt på alt som er cgodt.
For det er intet som er godt
uten at det kommer fra Herren,
og det som er ondt, kommer fra
djevelen.
26 Og nå, mine elskede brø-

dre, vil jeg dere skal akomme til
Kristus, som er Israels Hellige,
og ta del i hans frelse og hans
forløsnings kraft. Ja, kom til
ham, bofre hele deres sjel som
et coffer til ham og vedbli i dfas-
te og bønn og hold ut til enden,
og så sant Herren lever, vil dere
bli frelst.

27 Og nå vil jeg si noe om en
bestemt gruppe som gikk opp i

villmarken for å vende tilbake til
Nephis land, for det var et stort
antall som ønsket å komme i
besittelse av sitt arveland.

28 Derfor dro de opp i vill-
marken. Og deres leder var en
sterk og mektig mann og en
hårdnakket mann, derfor var
han årsak til en strid blant dem.
Og de ble alle adrept i villmark-
en unntatt femti, og de vendte
igjen tilbake til Zarahemlas
land.

29 Og det skjedde at de også
tok et betydelig antall andre
med seg og dro ut i villmarken
igjen.

30 Og jeg, Amaleki, hadde en
bror som også ble med dem, og
siden har jeg ikke hørt noe fra
dem. Og jeg er i ferd med å leg-
ge meg ned i min grav, og adisse
platene er fulle. Og jeg avslutter
min beretning.

Mormons ord

Mormon forkorter Nephis store pla-
ter — Han legger de små platene
sammen med de andre platene —
Kong Benjamin oppretter fred i
landet. Ca. 385 e.Kr.

OG nå er jeg, aMormon, fer-
dig til å overlevere den

opptegnelse jeg har laget, i min
sønn Moronis hender, og se,

jeg har vært vitne til at nesten
hele mitt folk, nephittene, er
blitt ødelagt.

2 Og det er amange hundre år
etter Kristi komme at jeg over-
leverer disse opptegnelsene i
min sønns hender, og jeg antar
at han vil være vitne til at mitt
folk blir fullstendig ødelagt.
Men måtte Gud gi at han over-

b Morm ord 1:10.
c Alma 5:40;

Ether 4:12;
Moroni 7:15–17.

26a Jak bok 1:7;
Alma 29:2;
Moroni 10:32.

b vs Offer.
c 3 Ne 9:20.
d vs Faste.

28a Mosiah 9:1–4.
30a 1 Ne 6:1–6.

[mormons ord]
1 1a 3 Ne 5:9–12;

Mormon 1:1–4;
8:1, 4–5.
vs Mormon,
nephittisk profet.

2a Mormon 6:5–6.
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lever dem, så han kan skrive
noe om dem og noe om Kristus
som kanskje en dag kan bli til
bgavn for dem.

3 Og nå forteller jeg noe om
det jeg har skrevet, for etter at
jeg hadde laget en aforkortelse
av bNephis plater ned til denne
kong Benjamins regjeringstid,
den Benjamin som Amaleki tal-
te om, lette jeg blant copptegnel-
sene som var blitt overlevert i
mine hender, og jeg fant disse
platene som inneholdt denne
korte beretning om profetene,
fra Jakob og nedover til denne
kong dBenjamins regjeringstid,
og også mange av Nephis ord.
4 Og det som står på disse pla-

tene, abehager meg på grunn av
profetiene om Kristi komme,
og mine fedre vet at mange av
dem er blitt oppfylt — ja, og
jeg vet også at mange ting som
er blitt profetert om oss ned til
denne dag, er blitt oppfylt, og
at alt som angår tiden heretter,
også visselig må skje —

5 derfor velger jeg adisse ting
for å avslutte min opptegnelse
på dem, og den øvrige del av
min opptegnelse skal jeg ta fra
bNephis plater. Og jeg kan bare
skrive en cørliten del av det
som angår mitt folk.

6 Men se, jeg skal ta disse pla-
tene som inneholder disse pro-
fetier og åpenbaringer, og legge

dem sammen med den øvrige
del av min opptegnelse, for de
er dyrebare for meg, og jeg vet
at de også vil være dyrebare for
mine brødre.

7 Og jeg gjør dette i en avis
hensikt, for slik hviskes det til
meg ifølge Herrens Ånd som er
virksom i meg. Og jeg vet ikke
alle ting, men Herren bvet alle
ting som skal skje, derfor på-
virker han meg til å gjøre ifølge
sin vilje.

8 Og min abønn til Gud er for
mine brødre at de enda en gang
må komme til kunnskap om
Gud, ja, om Kristi forløsning,
så de kan bli et btiltalende folk
igjen.

9 Og nå fortsetter jeg, Mormon,
med å avslutte min opptegnelse
som jeg tar fra Nephis plater, og
jeg lager den ifølge den kunn-
skap og forståelse som Gud har
gitt meg.

10 Derfor skjedde det, etter at
Amaleki hadde aoverlevert dis-
se platene i kong Benjamins
hender, at han tok dem og la
dem sammen med de bandre
platene som inneholdt opptegn-
elser som var blitt overlevert
av ckongene fra generasjon til
generasjon ned til kong Benja-
mins dager.

11 Og fra kong Benjamin ble
de overlevert fra generasjon til
generasjon inntil de er falt i

b L&p 3:16–20.
3a L&p 10:44.

b L&p 10:38–40.
c Mosiah 1:6;

Hel 3:13–15;
Mormon 4:23.

d Omni 1:23.
4a 1 Ne 6:5.

5a dvs det som behager
ham og som er nevnt
i vers 4.

b 1 Ne 9:2.
c 3 Ne 5:8–11; 26:6–12.

7a 1 Ne 9:5; 19:3;
L&p 3:12–20;
10:1–19, 30–47.

b vs Allvitende.
8a 2 Ne 33:3–4;

Enos 1:11–12.
b 2 Ne 30:6.

10a Omni 1:25, 30.
b 1 Ne 9:4.
c Jar 1:14.
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amine hender. Og jeg, Mormon,
ber til Gud at de heretter må bli
bevart, og jeg vet at de vil bli
bevart, for store ting er skrevet
på dem, og ut fra dette skal mitt
folk og deres brødre bli bdømt
på den store og siste dag, ifølge
Guds ord som er skrevet.
12 Og nå, med hensyn til denne

kong Benjamin — han hadde
enkelte stridigheter blant sitt
eget folk.

13 Og det skjedde også at lama-
nittenes hærstyrker kom ned fra
aNephis land for å føre krig mot
hans folk. Men se, kong Benja-
min samlet sine hærstyrker, og
han holdt stand mot dem. Og
han kjempet med sin egen arms
styrke, med bLabans sverd.

14 Og i Herrens styrke kjem-
pet de mot sine fiender til de
hadde slått mange tusen lama-
nitter ihjel. Og det skjedde at
de kjempet mot lamanittene til
de hadde drevet dem ut av alle
sine arveland.

15 Og det skjedde at etter
at det hadde kommet falske

aKristus’er, og deres munner
var blitt lukket og de var blitt
straffet for sine forbrytelser,

16 og etter at det hadde vært
falske profeter og falske for-
kynnere og lærere blant folket,
og alle disse var blitt straffet
for sine forbrytelser, og etter at
det hadde vært mye strid og
stort frafall over til lamanitt-
ene, se, da skjedde det at kong
Benjamin, ved hjelp av de hel-
lige aprofeter som var iblant
hans folk —

17 for se, kong Benjamin var
en ahellig mann, og han regjer-
te over sitt folk i rettferdighet,
og det var mange hellige menn
i landet, og de talte Guds ord
med bkraft og med myndighet,
og de talte meget cstrengt på
grunn av folkets hårdnakket-
het —

18 derfor greide kong Benja-
min ved deres hjelp, og ved at
både han og profetene arbeidet
med hele sin legemsstyrke og
alle sine sjelsevner, enda en
gang å opprette fred i landet.

Mosiahs bok

KAPITTEL 1

Kong Benjamin underviser sine
sønner i deres fedres språk og
profetier — Deres religion og

sivilisasjon er blitt bevart på
grunn av de opptegnelser som
ble ført på de forskjellige platene
— Mosiah blir valgt til konge,
og opptegnelsene og andre ting

11a 3 Ne 5:8–12;
Mormon 1:1–5.

b 2 Ne 25:18; 29:11;
33:11–15;
3 Ne 27:23–27.

13a Omni 1:12.

b 1 Ne 4:9;
2 Ne 5:14;
Jak bok 1:10;
Mosiah 1:16;
L&p 17:1.

15a vs Antikrist.

16a Enos 1:22.
17a Alma 13:26.

b Alma 17:2–3.
c Moroni 9:4;

L&p 121:41–43.
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blir overlatt i hans forvaring. Ca.
130–124 f.Kr.

OG nå var det ikke lenger
stridigheter i hele aZara-

hemlas land blant hele det folk
som tilhørte kong Benjamin, slik
at kong Benjamin hadde sam-
menhengende fred resten av
sine dager.

2 Og det skjedde at han hadde
tre sønner, og han kalte dem
Mosiah og Helorum og Hela-
man. Og han lot dem aundervise
i alt om bsine fedres språk, så
de derved kunne bli forstandige
menn og få kunnskap om pro-
fetiene som var blitt uttalt ved
deres fedres munn, og som var
overlevert til dem ved Herrens
hånd.
3 Han underviste dem også om

opptegnelsene som var gravert
på messingplatene, og sa: Mine
sønner, jeg vil dere skal huske
at om det ikke hadde vært for
disse aplatene som inneholder
disse opptegnelser og disse bud,
måtte vi nå ha vært i buvitenhet
og ikke kjent Guds mysterier.
4 For det var ikke mulig for

vår far Lehi å huske alle disse
ting og undervise sine barn om
dem uten hjelp fra disse plate-
ne. Fordi han var blitt undervist
i aegypternes språk, kunne han
lese disse graveringene og un-
dervise sine barn om dem, så

de ved hjelp av dem kunne lære
sine barn om dem og derved
oppfylle Guds befalinger ned
til denne tid.

5 Jeg sier dere, mine sønner,
om det ikke hadde vært for dis-
se ting som er blitt ført og abe-
vart ved Guds hånd, så vi kunne
blese og forstå hans cmysterier
og alltid ha hans bud for våre
øyne, ville også våre fedre ha
sunket ned i vantro, og vi ville
ha vært som våre brødre, lama-
nittene, som ikke vet noe om
disse ting, og ikke engang tror
dem når de blir undervist om
dem, på grunn av dsine fedres
tradisjoner, som ikke er riktige.

6 Mine sønner, jeg vil dere
skal huske at disse uttalelser
er asanne, og også at disse
opptegnelser er sanne. Og se,
Nephis plater, som inneholder
våre fedres opptegnelser og
uttalelser fra den tid de forlot
Jerusalem og til nå, er også
sanne. Og vi vet at de er sanne,
for vi har dem for våre øyne.

7 Og nå, mine sønner, jeg vil
dere skal huske å agranske dem
med flid så dere kan ha utbytte
av det. Og jeg vil dere skal
bholde Guds bud, så det kan cgå
dere vel i landet ifølge de dløfter
som Herren ga til våre fedre.

8 Og kong Benjamin lærte sine
sønner mye annet som ikke er
skrevet i denne bok.

[mosiah]
1 1a Omni 1:13.

2a Mosiah 4:14–15;
L&p 68:25, 28.

b Mormon 9:32.
3a vs Plater.

b Alma 37:8–9.
4a JS—H 1:64.

5a vs Skriftene —
Ta godt vare på
Skriftene.

b 5M 6:6–8.
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b Mosiah 2:22;
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c Sal 122:6;
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9 Og det skjedde at etter at
kong Benjamin var ferdig med å
undervise sine sønner, ble
han gammel, og han forsto at
han meget snart måtte gå all
kjødets gang. Derfor anså han
det for nødvendig at han skulle
overlate riket til en av sine
sønner.
10 Derfor lot han Mosiah hen-

te, og dette er de ord han talte
til ham: Min sønn, jeg vil du skal
kunngjøre i hele dette land blant
hele dette folk, eller aZarahem-
las folk, og Mosiahs folk som
bor i landet, at de skal komme
sammen, for i morgen skal jeg
kunngjøre for dette mitt folk
med min egen munn at du er
bkonge og regent over dette
folk som Herren, vår Gud har
gitt oss.

11 Og videre, jeg skal gi dette
folk et anavn, så de kan skilles ut
fra alle de folk som Gud Herren
har ført ut av Jerusalems land.
Og dette gjør jeg fordi de som
et folk har strevd iherdig for å
holde Herrens bud.
12 Og jeg gir dem et navn som

aldri skal slettes unntatt ved
aovertredelse.
13 Ja, og videre sier jeg deg at

hvis dette meget begunstigede
Herrens folk skulle falle i aover-
tredelse og bli et ugudelig og
horaktig folk, da vil Herren for-
late dem, så de derved blir bsva-
ke som sine brødre, og han vil
aldri mer cbevare dem ved sin

makeløse og strålende kraft, slik
han hittil har bevart våre fedre.

14 For jeg sier deg at om han
ikke hadde rakt ut sin arm for å
bevare våre fedre, måtte de ha
falt i lamanittenes hender og
blitt offer for deres hat.

15 Og det skjedde at etter at
kong Benjamin hadde endt dis-
se uttalelser til sin sønn, ga han
ham ansvaret for alle rikets
anliggender.

16 Og han ga ham også ansva-
ret for de opptegnelser som var
gravert på amessingplatene og
også Nephis plater og også bLa-
bans sverd og ckulen, eller vei-
viseren som ledet våre fedre
gjennom villmarken, som ble
laget ved Herrens hånd så de
kunne ledes, enhver i forhold
til den oppmerksomhet og flid
de viste ham.

17 Derfor, når de ikke var
trofaste, gikk det dem ikke vel,
heller ikke hadde de fremgang
på sin reise, men ble adrevet
tilbake og nedkalte Guds mis-
hag over seg, og derfor ble de
slått med sult og svære plager
for å bli vekket til erindring om
sin plikt.

18 Og nå skjedde det at Mosiah
gikk og gjorde som hans far
hadde befalt ham, og han kunn-
gjorde for alle folk som var i
Zarahemlas land, at de måtte
samles for å gå opp til templet
og høre de ord som hans far
skulle tale til dem.

10a Omni 1:14.
b Mosiah 2:30.

11a Mosiah 5:8–12.
12a vs Synd.
13a Heb 6:4–6.

b Hel 4:24–26.
c L&p 103:8–10.

16a Mosiah 1:3.
b 1 Ne 4:8–19;
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L&p 17:1.
c 1 Ne 16:10.

17a 1 Ne 18:12–13.
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KAPITTEL 2

Kong Benjamin taler til sitt folk
— Han forteller om den upartisk-
het, rettferdighet og åndelighet som
har preget hans regjeringstid —
Han råder dem til å tjene sin him-
melske Konge — De som gjør opp-
rør mot Gud, vil lide kvaler som en
uslukkelig ild. Ca. 124 f.Kr.

Og det skjedde at da Mosiah
hadde gjort som hans far had-
de befalt ham, og hadde sendt
ut en kunngjøring over hele
landet, da kom folk sammen
fra alle kanter av landet for å gå
opp til templet og høre de ord
som kong Benjamin skulle tale
til dem.
2 Og det var et stort antall, ja,

så mange at de ikke talte dem,
for de hadde formert seg over-
måte og hadde vokst hurtig i
landet.

3 Og de tok også av de aførste-
fødte i sine hjorder, så de kunne
ofre bslaktoffer og cbrennoffer
difølge Moseloven,
4 og for at de også kunne takke

Herren sin Gud, som hadde
ført dem ut av Jerusalems land
og som hadde fridd dem ut av
deres fienders hender og had-
de autpekt rettferdige menn til
å være deres blærere og også en
rettferdig mann til å være deres
konge, som hadde opprettet
fred i cZarahemlas land og som
hadde lært dem å dholde Guds

bud, så de kunne glede seg og
fylles med ekjærlighet til Gud
og alle mennesker.

5 Og det skjedde at da de kom
opp til templet, slo de opp sine
telt rundt omkring, hver mann
med sin afamilie, som besto av
hans hustru, hans sønner og
døtre og deres sønner og deres
døtre, fra den eldste ned til den
yngste, idet hver familie var
adskilt fra hverandre.

6 Og de slo opp sine telt rundt
templet slik at hver mann had-
de ateltdøren sin vendt mot tem-
plet, så de kunne være i sine telt
og høre de ord som kong Benja-
min skulle si til dem.

7 For folkemengden var så stor
at kong Benjamin ikke kunne
undervise dem alle innenfor
templets vegger. Derfor lot han
bygge et tårn, så hans folk derfra
kunne høre de ord han skulle
tale til dem.

8 Og det skjedde at han be-
gynte å tale til sitt folk fra
tårnet, og de kunne ikke alle
høre hans ord fordi folkemeng-
den var så stor. Derfor sørget
han for at de ord han talte,
skulle bli skrevet ned og sendt
ut blant dem som ikke kunne
høre hans røst, så de også kun-
ne motta hans ord.

9 Og dette er de ord han atalte
og fikk skrevet ned: Mine brø-
dre, alle dere som er kommet
sammen, dere som kan høre
mine ord som jeg skal tale til

2 3a 1M 4:4.
b vs Offer.
c 1 Ne 5:9.
d 2 Ne 25:24;

Alma 30:3; 34:13–14.

4a vs Kall, kalle, kalt
av Gud.

b Mosiah 18:18–22.
vs Undervise.

c Omni 1:12–15.

d Joh 15:10.
e vs Kjærlighet.

5a vs Familie.
6a 2M 33:8–10.
9a Mosiah 8:3.
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dere i dag, for jeg har ikke befalt
dere å komme hit opp for å
bringeakte de ord jeg skal si,
men for at dere skal clytte til
meg og åpne deres ører så dere
kan høre, og deres dhjerter så
dere kan forstå, og deres esinn
så fGuds mysterier kan utfoldes
for deres blikk.
10 Jeg har ikke befalt dere å

komme hit opp for at dere skul-
le afrykte meg, eller for at dere
skulle tro at jeg selv er noe mer
enn et dødelig menneske.

11 Men jeg er, akkurat som
dere, utsatt for alle slags skrø-
peligheter på legeme og sinn.
Likevel er jeg blitt valgt av dette
folk og innviet av min far og ble
ved Herrens hånd tillatt å være
en regent og en konge over det-
te folk, og er blitt holdt oppe og
bevart ved hans makeløse kraft
for å tjene dere med all den
makt, det sinn og den styrke
som Herren har gitt meg.

12 Jeg sier dere at selv om jeg
har fått tillatelse til å benytte
mine dager i deres tjeneste like
frem til denne tid, har jeg ikke
traktet etter agull, sølv eller noen
slags rikdommer fra dere.
13 Heller ikke har jeg tillatt at

dere skulle kastes i fengsel, gjøre
hverandre til slaver eller at dere
skulle myrde eller plyndre eller
stjele eller bedrive hor. Heller
ikke har jeg tillatt dere å ta del i
noen form for ugudelighet og

har lært dere at dere skal holde
Herrens befalinger i alt han har
befalt dere.

14 Og jeg har selv aarbeidet
med mine egne hender for å
tjene dere, og for at dere ikke
skulle bli tynget ned av skatter,
og for at ikke noe som var tungt
å bære, skulle pålegges dere,
og dere er i dag selv vitner til
alt det jeg har talt.

15 Men, mine brødre, jeg har
ikke gjort dette for å kunne rose
meg, heller ikke forteller jeg
dette for å bebreide dere, men
jeg forteller dere disse ting så
dere kan vite at jeg har ren
asamvittighet for Gud i dag.
16 Se, jeg sier dere at fordi jeg

sa til dere at jeg hadde brukt
mine dager i deres tjeneste, øn-
sker jeg ikke å rose meg, for jeg
har jo vært i Guds tjeneste.

17 Og se, jeg forteller dere disse
ting så dere kan få avisdom og
dere må lære at når dere er i
deres bmedmenneskers ctjeneste,
er dere jo i deres Guds tjeneste.

18 Se, dere har kalt meg deres
konge, og hvis jeg, som dere
kaller deres konge, arbeider for
å atjene dere, burde da ikke dere
arbeide for å tjene hverandre?

19 Og videre, hvis jeg som dere
kaller deres konge — som har
brukt mine dager til å tjene dere
og likevel har vært i Guds tje-
neste — fortjener noen takk fra
dere, hvor mye burde dere så

b L&p 6:12.
c vs Lytte.
d Mosiah 12:27;

3 Ne 19:33.
e vs Sinn.
f vs Mysterier, Guds.

10a vs Frykt.
12a Apg 20:33–34.
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ikke atakke deres himmelske
Konge!

20 Jeg sier dere, mine brødre,
at selv om dere skulle gi all den
takk og apris som hele deres sjel
har kraft til å romme, til den
bGud som har skapt dere og har
holdt dere oppe og bevart dere
og har sørget for at dere kunne
fryde dere, og har latt dere leve
i fred med hverandre,

21 jeg sier dere at om dere
skulle tjene ham som har skapt
dere fra begynnelsen av og be-
varer dere fra dag til dag ved å
gi dere ånde så dere kan leve og
bevege dere og handle ifølge
deres egen avilje, ja, endog støt-
ter dere fra øyeblikk til øye-
blikk — jeg sier at selv om dere
skulle tjene ham av hele deres
sjel, ville dere likevel være
bulønnsomme tjenere.

22 Se, alt han forlanger av
dere, er at dere aholder hans
bbud, og han har lovet dere at
hvis dere holder hans bud, skal
det gå dere vel i landet, og han
cgår aldri fra det han har sagt.
Hvis dere derfor dholder hans
bud, velsigner han dere og gir
dere fremgang.

23 Og nå, for det første har han
skapt dere og gitt dere livet,
som dere skylder ham.

24 Og for det annet forlanger
han at dere skal gjøre som han
har befalt dere, for hvis dere gjør

det, avelsigner han dere øyeblik-
kelig, og derfor har han beløn-
net dere, og dere står fortsatt i
gjeld til ham, noe dere evindelig
og alltid vil gjøre. Derfor, hva
har dere så å rose dere av?

25 Og nå spør jeg: Kan dere si
noe som helst om dere selv? Jeg
svarer dere: Nei, dere kan ikke
si at dere engang er så mye som
støvet på jorden. Likevel ble
dere askapt av jordens bstøv,
men se, det tilhører ham som
skapte dere.

26 Og jeg, ja, selv jeg som dere
kaller deres konge, er ikke bedre
enn dere selv er, for jeg er også
av støvet. Og dere ser at jeg er
gammel og er iferd med å gi det-
te dødelige hylster tilbake til
moder jord.

27 Derfor, som jeg sa til dere,
har jeg tjent dere og har avan-
dret med ren samvittighet for
Gud. Derfor har jeg nå bedt dere
komme sammen, så jeg kunne
bli funnet ulastelig og så deres
bblod ikke skulle komme over
meg når jeg skal stå for å bli
dømt av Gud for de ting han
har befalt meg angående dere.

28 Jeg sier dere at jeg har
bedt dere komme sammen så
jeg kunne arense mine klær for
deres blod når jeg nå er iferd
med å gå ned i min grav, så
jeg kan gå bort i fred og min
udødelige bånd kan forenes
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med de himmelske ckor som med
sang lovpriser en rettferdig Gud.

29 Og videre sier jeg dere at
jeg har bedt dere komme sam-
men så jeg kunne fortelle dere at
jeg ikke lenger kan være deres
lærer, heller ikke deres konge.

30 For hele mitt legeme skjelver
meget sterkt når jeg nå forsøker
å tale til dere, men Gud Herren
støtter meg og har latt meg tale
til dere og har befalt meg at jeg
i dag skulle fortelle dere at min
sønn, Mosiah, er konge og re-
gent over dere.

31 Og nå, mine brødre, vil jeg
dere skal gjøre som dere hittil
har gjort. På samme måte som
dere har holdt mine befalinger
og også min fars befalinger og
det har gått dere vel og dere er
blitt bevart, så dere ikke har falt
i deres fienders hender, slik skal
det også gå dere vel i landet hvis
dere holder min sønns befal-
inger, eller Guds befalinger, som
skal bli gitt dere ved ham. Og
deres fiender skal ikke ha noen
makt over dere.

32 Men, mitt folk, vokt dere så
det ikke oppstår astridigheter
blant dere og dere velger å ad-
lyde den onde ånd som min far
Mosiah talte om.
33 For se, det er uttalt et ve

over den som velger å adlyde
denne ånd, for hvis han velger
å adlyde den, og vedblir med
det og dør i sine synder, bringer
han afordømmelse over sin egen
sjel, for han mottar som lønn en

bevigvarende straff fordi han
har overtrådt Guds lov mot sin
egen kunnskap.

34 Jeg sier dere at det er ingen
blant dere — bortsett fra deres
små barn som ikke er blitt un-
dervist om disse ting — som
ikke vet at dere er evig skyldig
deres himmelske Fader å gi
ham alt dere har og er, og dere
er også blitt undervist om opp-
tegnelsene som inneholder
profetiene som er blitt uttalt av
de hellige profeter like ned til
den tid da vår far Lehi forlot
Jerusalem,

35 og også om alt som er blitt
uttalt av våre fedre inntil nå.
Og se, de talte også om det som
Herren befalte dem, derfor er
de rettferdige og sanne.

36 Og nå sier jeg dere, mine
brødre, at hvis dere etter å ha
fått vite og er blitt undervist
om alle disse ting, skulle over-
tre og gå imot det som er blitt
uttalt, så dere trekker dere bort
fra Herrens Ånd, så den ikke
har noen plass i dere til å vei-
lede dere på visdommens stier,
så dere kan bli velsignet, ha
fremgang og bli bevart,

37 jeg sier dere, at den som
gjør dette, gjør åpent aopprør
mot Gud. Derfor velger han å
adlyde den onde ånd og blir en
fiende av all rettferdighet, der-
for har Herren ingen plass i
ham, for han bor ikke i bvanhel-
lige templer.

38 Hvis et slikt menneske

c Mormon 7:7.
32a 3 Ne 11:29–30.
33a vs Fordømme,

fordømmelse.
b L&p 19:6, 10–12.

37a Mosiah 3:12;

Hel 8:24–25.
vs Opprør.

b Alma 7:21.
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derfor ikke aomvender seg, og
forblir og dør som en fiende av
Gud, vekker den guddomme-
lige brettferdighets krav hans
udødelige sjel til en levende er-
kjennelse av hans egen cskyld,
som får ham til å trekke seg til-
bake fra Herrens nærhet og fyl-
ler hans bryst med skyldfølelse
og smerte og kvaler, som er som
en uslukkelig ild hvis flammer
stiger opp evindelig og alltid.
39 Og nå sier jeg dere at abarm-

hjertigheten ikke har noe krav
på et slikt menneske, derfor er
dets endelige skjebne å utholde
en pine som aldri tar slutt.

40 Alle dere gamle menn og
dere unge menn også og dere
små barn som kan forstå mine
ord, for jeg har talt tydelig til
dere så dere kunne forstå, jeg
ber at dere må våkne til aerind-
ring om den redselsfulle situa-
sjon de befinner seg i som har
falt i overtredelse.

41 Og videre skulle jeg ønske
dere ville tenke på hvor velsig-
net og alykkelige de er som hol-
der Guds befalinger. For se, de
blir bvelsignet i alle ting, både
timelig og åndelig, og hvis de
holder ctrofast ut til enden, blir
de mottatt i dhimmelen for å bo
med Gud i en lykkelig tilstand
som aldri tar slutt. Husk, husk
at disse ting er sanne, for Gud
Herren har uttalt det.

KAPITTEL 3

Kong Benjamin fortsetter sin tale
— Herren Den Allmektige vil vir-
ke blant menneskene i et jordisk
tabernakel — Blod vil komme fra
hver pore når han soner for verdens
synder — Hans navn er det eneste
hvorved frelse kommer — Menne-
skene kan avlegge det naturlige
menneske og gjennom forsoningen
bli en hellig — De ugudeliges pine
vil være som en sjø av ild og svovel.
Ca. 124 f.Kr.

Og igjen ber jeg om deres opp-
merksomhet, mine brødre, for
jeg har noe mer å tale til dere
om, for se, jeg har noe å fortelle
dere om det som skal komme.

2 Og de ting som jeg skal fortel-
le dere, er gjort kjent for meg av
en aengel fra Gud. Og han sa til
meg: Våkn opp! Og jeg våknet,
og se, han sto foran meg.

3 Og han sa til meg: Våkn opp,
og hør de ord som jeg skal si
deg. For se, jeg er kommet for å
fortelle deg det store og aglede-
lige budskap.

4 For Herren har hørt dine bøn-
ner og har bedømt din rettfer-
dighet og har sendt meg for å
fortelle deg at du kan fryde deg,
og at du kan fortelle ditt folk at
de også kan fylles med glede.

5 For se, tiden kommer og er
ikke langt borte da aHerren Den

38a vs Omvende,
omvendelse.

b vs Rettferdig,
rettferdighet.

c vs Skyld (følelse).
39a Alma 34:8–9, 15–16.

vs Barmhjertig,

barmhjertighet.
40a Alma 5:18.
41a 4 Ne 1:15–18.

vs Glede.
b vs Velsigne,

velsignet,
velsignelse.

c L&p 6:13.
d vs Himmel.

3 2a vs Engler.
3a Luk 2:10–11.
5a vs Jehova.
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Allmektige, som regjerer, som
var og er fra all evighet til all
evighet, med kraft skal komme
ned fra himmelen blant menne-
skenes barn og skal bo i et bjor-
disk tabernakel og skal gå ut
blant menneskene og utføre
mektige cmirakler, som å helbre-
de de syke, oppreise de døde, få
de lamme til å gå, de blinde til å
se og de døve til å høre og hel-
brede alle slags sykdommer.

6 Og han skal drive ut adjevler,
eller de onde ånder som bor i
menneskenes barns hjerter.

7 Og se, han skal bli utsatt for
afristelser og legemlig smerte,
bsult, tørst og utmattelse, endog
mer enn et menneske kan ctåle,
uten at det forvolder døden. For
se, det kommer dblod fra hver
pore, så store skal hans ekvaler
være for hans folks ugudelig-
het og avskyeligheter.
8 Og han skal kalles aJesus

Kristus, bGuds Sønn, chimme-
lens og jordens Fader, Skaperen
av alle ting fra begynnelsen av.
Og hans dmor skal kalles eMaria.

9 Og se, han kommer til sine
egne for at afrelse kan komme
til menneskenes barn ved btro
på hans navn. Og selv etter alt

dette skal de betrakte ham som
et menneske og si at han er be-
satt av en cdjevel, og skal dpiske
ham og skal ekorsfeste ham.
10 Og han skal astå opp fra de

døde den btredje dag. Og se, han
står for å cdømme verden, og
se, alt dette gjøres for at en rett-
ferdig dom skal komme over
menneskenes barn.

11 For se, hans ablod bsoner
også for deres synder som har
cfalt ved Adams overtredelse,
som er døde uten kunnskap om
Guds vilje med dem, eller som
har dsyndet i uvitenhet.

12 Men ve, ve den som vet at
han asetter seg opp mot Gud!
For frelse kommer ikke til noen
slike uten ved omvendelse og
tro på bHerren, Jesus Kristus.

13 Og Gud Herren har sendt
sine hellige profeter blant alle
menneskenes barn for å forkyn-
ne dette for alle slekter, nasjoner
og tungemål, for at hver den
som vil tro at Kristus skal kom-
me, derved kan få aforlatelse
for sine synder og fryde seg
med overmåte stor glede, bsom
om han allerede var kommet
blant dem.

14 Men Gud Herren så at hans

b Mosiah 7:27;
Alma 7:9–13.

c Mat 4:23–24;
Apg 2:22; 1 Ne 11:31.
vs Mirakel.

6a Mark 1:32–34.
7a vs Friste, fristelse.

b Mat 4:1–2.
c L&p 19:15–18.
d Luk 22:44.
e Jes 53:4–5.

8a vs Gud, guddommen
— Gud, Sønnen.

b Alma 7:10.

c Hel 14:12; 3 Ne 9:15.
d Mat 1:16;

1 Ne 11:14–21.
e vs Maria, Jesu mor.

9a vs Frelse.
b vs Tro.
c Joh 8:48.
d Mark 15:15.
e Luk 18:33;

1 Ne 19:10; 2 Ne 10:3.
vs Korsfestelse.

10a vs Oppstandelse.
b Mat 16:21;

2 Ne 25:13;

Hel 14:20–27.
c vs Dømme, dom.

11a vs Blod.
b vs Forsoning.
c vs Fall, Adam

og Evas.
d 2 Ne 9:25–26.

12a Mosiah 2:36–38;
Hel 8:25.
vs Opprør.

b vs Herre.
13a vs Syndsforlatelse.

b 2 Ne 25:24–27;
Jar 1:11.
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folk var et stivnakket folk,
og han ga dem en lov, nemlig
aMoseloven.
15 Og mange tegn og undere

og aforbilder og symboler viste
han dem om sitt komme, og hel-
lige profeter talte også til dem
om hans komme, og likevel for-
herdet de sine hjerter og forsto
ikke at bMoseloven er til ingen
nytte uten gjennom forsoningen
ved hans blod.

16 Og selv om det var mulig
for små abarn å synde, kunne
de ikke bli frelst. Men jeg sier
dere at de er bvelsignet, for se,
likesom de faller på grunn av
Adam eller av naturen, så so-
ner også Kristi blod for deres
synder.
17 Og videre sier jeg dere at det

ikke skal gis anoe annet navn,
heller ingen annen vei eller noe
annet middel hvorved bfrelse
kan komme til menneskenes
barn, enn i og gjennom Den
Allmektige Herre cKristi navn.

18 For se, han dømmer, og
hans dom er rettferdig. Og spe-
barnet som dør som spebarn,
går ikke til grunne, men men-
neskene bringer fordømmelse
over sin egen sjel hvis de ikke
ydmyker seg og ablir som små
barn og tror at frelse var og
er og skal komme i og ved

Den Allmektige Herre bKristi
forsonende blod.

19 For det anaturlige menne-
ske er en fiende av Gud og har
vært det fra bAdams fall og vil
evindelig og alltid være det,
med mindre det cføyer seg etter
dDen Hellige Ånds tilskyndelser
og avlegger det naturlige men-
neske og blir en ehellig gjennom
den Herre Kristi forsoning og
blir som et fbarn, lydig, saktmo-
dig, ydmyk, tålmodig, full av
kjærlighet, villig til å bøye seg
for alt som Herren finner gavn-
lig å pålegge det, likesom et
barn bøyer seg for sin far.

20 Og videre sier jeg dere at
den tid skal komme da akunn-
skapen om en Frelser skal utbres
blant balle nasjoner, slekter, tun-
gemål og folk.

21 Og se, når den tid kommer,
skal ingen andre enn små barn
finnes aulastelige for Gud uten
at det skjer gjennom omven-
delse og tro på Den Allmektige
Gud Herrens navn.

22 Og selv når du nå skal ha
undervist ditt folk om de ting
som Herren din Gud har befalt
deg, selv da vil de bare være
ulastelige i Guds øyne når de
følger de ord jeg har talt til deg.

23 Og nå har jeg talt de ord som
Gud Herren har befalt meg.

14a vs Moseloven.
15a vs Jesus Kristus —

Forbilder og
symboler på Kristus.

b Mosiah 13:27–32.
16a vs Barn.

b Moroni 8:8–9.
17a Apg 4:10–12;

2 Ne 31:21.
b vs Frelse.

c vs Jesus Kristus —
Navn, påta dere
Kristi navn.

18a Mat 18:3.
b Mosiah 4:2;

Hel 5:9.
19a 1 Kor 2:11–14;

Mosiah 16:2–3.
vs Naturlige
menneske.

b vs Fall, Adam og
Evas.

c 2 Krøn 30:8.
d Moroni 10:4–5.

vs Hellige Ånd, Den.
e vs Hellig.
f 3 Ne 9:22.

20a L&p 3:16.
b vs Misjonærarbeide.

21a vs Ansvarlig.
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24 Og så sier Herren: De skal
stå som et klart vitnesbyrd mot
dette folk på dommens dag, og
ifølge dem skal de dømmes,
enhver ifølge sine gjerninger,
enten de er gode eller onde.

25 Og hvis de er onde, overla-
tes de til en fryktelig abeskuelse
av sin egen skyld og avskyelig-
het, som får dem til å trekke seg
tilbake fra Guds nærhet til en
tilstand av belendighet og uen-
delig pine, hvorfra de aldri mer
kan vende tilbake. Derfor har
de bragt fordømmelse over sin
egen sjel.

26 Derfor har de drukket av
Guds vredes beger, noe rettfer-
digheten ikke kunne forhindre
dem mer enn den kunne forhin-
dre at aAdam falt da han spiste
av den forbudte bfrukt. Derfor
kunne cbarmhjertigheten aldri
mer ha noe krav på dem i all
evighet.

27 Og deres apine er som en
bsjø av ild og svovel hvis flam-
mer er uslukkelige, og hvis røk
stiger opp evindelig og alltid.
Slik har Herren befalt meg.
Amen.

KAPITTEL 4

Kong Benjamin fortsetter sin tale
— Frelse kommer på grunn av
forsoningen — Tro på Gud for å
bli frelst — Bevar deres syndsfor -

latelse gjennom trofasthet — Gi
av deres midler til de fattige —
Gjør alle ting i visdom og orden.
Ca. 124 f.Kr.

Og nå skjedde det at da kong
Benjamin hadde talt de ord som
Herrens engel hadde gitt til
ham, så han seg omkring i fol-
kemengden, og se, de hadde
falt til jorden, for aHerrens frykt
hadde kommet over dem.

2 Og de hadde sett seg selv i
sin egen akjødelige tilstand —
ja, bmindre enn støvet på jorden,
og de ropte alle høyt i kor og sa:
Ha barmhjertighet med oss og
anvend Kristi csonende blod, så
vi kan få tilgivelse for våre syn-
der og våre hjerter kan bli ren-
set, for vi tror på Jesus Kristus,
Guds Sønn, som dskapte him-
mel og jord og alle ting, og som
skal komme ned blant menne-
skenes barn.

3 Og det skjedde at etter at de
hadde talt disse ord, kom Her-
rens Ånd over dem, og de ble
fylt med glede, for de hadde fått
aforlatelse for sine synder og
hadde fred i bsamvittigheten på
grunn av den sterke ctro de had-
de på Jesus Kristus, som skulle
komme ifølge de ord kong Ben-
jamin hadde talt til dem.

4 Og kong Benjamin åpnet sin
munn igjen og begynte å tale til
dem og sa: Mine venner og
mine brødre, min slekt og mitt

25a Alma 5:18; 12:14–15.
b Mormon 8:38.

26a Mormon 9:12.
b 1M 3:1–12;

2 Ne 2:15–19;
Alma 12:21–23.

c vs Barmhjertig,

barmhjertighet.
27a vs Skyld (følelse).

b 2 Ne 9:16;
Jak bok 6:10;
L&p 76:36.

4 1a vs Frykt.
2a vs Kjødelig.

b Hel 12:7–8.
c Mosiah 3:18;

Hel 5:9.
d vs Skape, skapelse.

3a vs Syndsforlatelse.
b vs Samvittighet.
c vs Tro.
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folk, igjen vil jeg be om deres
oppmerksomhet, så dere kan
høre og forstå resten av de ord
jeg skal tale til dere.
5 For se, hvis kunnskapen om

aGuds godhet nå har vekket
dere til en erkjennelse av deres
ubetydelighet og deres verdi-
løse og falne tilstand,
6 sier jeg dere at hvis dere er

kommet til akunnskap om
Guds godhet og hans makeløse
kraft og hans visdom og hans
tålmodighet og hans langmo-
dighet mot menneskenes barn,
og også om bforsoningen som
er blitt beredt fra cverdens
grunnvoll ble lagt, for at frelse
derved kunne bli den til del
som ville sette sin dlit til Her-
ren, være flittig i å holde hans
bud og fortsette i tro inntil hans
liv er slutt, jeg mener det døde-
lige legemes liv,

7 sier jeg at dette er det men-
neske som mottar frelse gjen-
nom forsoningen som fra
verdens grunnvoll ble lagt, ble
beredt for hele menneskeheten,
for alle som har levet siden
aAdams fall, som lever nå, eller
som noensinne skal leve helt til
verdens ende.

8 På denne måten kommer
frelsen, og det finnes aingen an-
nen frelse enn denne som er
blitt omtalt. Heller ikke kan
mennesket frelses på andre

betingelser enn dem jeg har for-
talt dere om.

9 Tro på Gud, tro at han er til
og at han skapte alle ting, både
i himmel og på jord. Tro at han
har all avisdom og all makt
både i himmel og på jord. Tro
at mennesket ikke bfatter alt som
Herren fatter.

10 Og videre, tro at dere må
aomvende dere fra deres synder
og forsake dem og ydmyke dere
for Gud, og be i hjertets opprik-
tighet om at han må btilgi dere.
Og hvis dere ctror alt dette, se
til at dere dgjør det.

11 Og igjen sier jeg dere som
jeg har sagt før, at ettersom dere
har kommet til kunnskap om
Guds herlighet — eller hvis
dere har kjent hans godhet og
har asmakt hans kjærlighet og
har fått bforlatelse for deres
synder, som forårsaker så umå-
telig stor glede i deres sjel — vil
jeg dere skal huske og alltid be-
vare i erindringen Guds storhet
og deres egen cubetydelighet,
samt hans dgodhet og langmo-
dighet mot dere uverdige skap-
ninger, og ydmyke dere i den
dypeste eydmykhet, fdaglig på-
kalle Herrens navn og være
standhaftige i troen på det som
skal komme og som ble uttalt
ved engelens munn.

12 Og se, jeg sier dere at hvis
dere gjør dette, skal dere alltid

5a Moses 1:10.
6a vs Gud,

guddommen.
b vs Forsoning.
c Mosiah 15:19.
d Sal 36:8; 2 Ne 22:2;

Hel 12:1.
vs Tillit.
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og Evas.
8a Apg 4:12; 2 Ne 31:21;

Mosiah 3:17.
9a Rom 11:33–34;
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b Jes 55:9.
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b L&p 61:2.

c Mat 7:24–27.
d 2 Ne 31:19–21.

11a Alma 36:24–26.
b vs Syndsforlatelse.
c Moses 1:10.
d 2M 34:6; Moroni 8:3.
e vs Ydmyk, å

ydmyke, ydmykhet.
f vs Bønn.
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fryde dere og fylles med akjær-
lighet til Gud og alltid bbevare
en forlatelse for deres synder.
Og dere skal vokse i kunnskap-
en om hans herlighet som
skapte dere, eller i kunnskapen
om det som er rettferdig og sant.

13 Og dere vil ikke ha lyst til å
skade hverandre, men til å leve
i afred og gi hvert menneske
det som tilkommer ham.

14 Og dere vil ikke tillate at
deres abarn går sultne eller
nakne, heller ikke vil dere tilla-
te at de overtrer Guds lover og
bslåss og tretter med hverandre
og tjener djevelen, som er syn-
dens herre, eller som er den
onde ånd som våre fedre har
talt om, han som er en fiende av
all rettferdighet.

15 Men dere vil alære dem å
bvandre på sannhetens og sin-
dighetens veier, dere vil lære
dem å celske hverandre og tjene
hverandre.
16 Og dere vil også selv kom-

me dem til ahjelp som trenger
deres hjelp, dere vil gi av deres
midler til den som trenger det,
og dere vil ikke tillate at btigge-
ren bønnfaller dere forgjeves
og dere viser ham bort for å
omkomme.
17 Kanskje dere vil asi: Mannen

har selv påført seg sin elendig-
het, derfor vil jeg holde min
hånd tilbake og vil ikke gi ham

av min mat eller dele mine mid-
ler med ham så han ikke skal
lide, for hans straff er rettferdig.

18 Men jeg sier deg, du men-
neske, hver den som gjør dette,
har god grunn til å omvende
seg, og hvis han ikke omvender
seg fra det han har gjort, skal
han for evig gå til grunne og
har ingen plass i Guds rike.

19 For se, er vi ikke alle tigge-
re? Er vi ikke alle avhengige av
det samme vesen — ja, av Gud
— for alle våre midler, både for
mat og klær og for gull og for
sølv og for alle slags rikdom-
mer som vi har?

20 Og se, selv nå har dere på-
kalt hans navn og tryglet om å få
forlatelse for deres synder. Og
har han latt dere be forgjeves?
Nei, han har utøst sin Ånd over
dere og har latt deres hjerter bli
fylt med aglede og har lukket
deres munn så dere ikke kunne
finne ord — så overmåte stor
var deres glede.

21 Og nå, hvis Gud som har
skapt dere og som dere er av-
hengige av for deres liv og for
alt dere har og er, gir dere hva
som helst dere ber ham om som
er riktig, i tro, og stoler på at
dere skal få det, burde så ikke
dere adele de midler dere har,
med hverandre?

22 Og hvis dere adømmer den
som henvender seg til dere med

12a vs Kjærlighet.
b Mosiah 4:26;

Alma 4:13–14;
5:26–35;
L&p 20:31–34.

13a vs Fredsstifter.
14a 1 Tim 5:8;

L&p 83:4.

b vs Strid (trette).
15a L&p 68:25–28;

Moses 6:58.
vs Undervise.

b vs Vandre, vandre
med Gud.

c Mosiah 18:21.
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Tjeneste.
b 5M 15:7–11;

Ord 21:13;
Jes 10:1–2.

17a Ord 17:5.
20a vs Glede.
21a vs Tjeneste; Velferd.
22a Mat 7:1–2; Joh 7:24.
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bønn om hjelp for ikke å om-
komme, og dere fordømmer
ham, hvor mye mer rettferdig
vil ikke deres fordømmelse væ-
re for å ha bholdt tilbake deres
midler, som ikke tilhører dere,
men Gud, som deres liv også til-
hører. Og likevel oppsender dere
ingen bønn og omvender dere
heller ikke fra det dere har gjort.

23 Jeg sier dere, ve over det
menneske, for hans midler skal
forgå sammen med ham selv.
Og nå, jeg sier disse ting til
dem som er arike på denne ver-
dens gods.

24 Og videre sier jeg til de fat-
tige, til dere som ikke har noe,
men som likevel har tilstrekke-
lig så dere lever fra dag til dag.
Jeg mener alle dere som avviser
tiggeren fordi dere ikke har noe.
Jeg vil dere skal si i deres hjer-
ter: Jeg gir ingenting, for jeg har
ikke noe, men hvis jeg hadde,
ville jeg agi.

25 Og nå, hvis dere sier dette i
deres hjerter, vil dere fortsatt
være skyldfrie, ellers blir dere
afordømt, og deres fordømmel-
se er rettferdig, for dere trakter
etter det dere ikke har fått.
26 Og nå, med hensyn til disse

ting som jeg har talt til dere, ja,
med hensyn til å bevare en for-
latelse for deres synder fra dag
til dag, så dere kan avandre
skyldfrie for Gud, vil jeg dere
skal bgi av deres midler til de
cfattige — enhver ifølge det han

har — ved å dfø de sultne, kle
de nakne, besøke de syke og
yte dem hjelp, både åndelig og
timelig ifølge deres ønsker.

27 Og se til at alt dette gjøres i
visdom og orden, for det forlan-
ges ikke at et menneske skal
løpe ahurtigere enn han har styr-
ke til. Likevel er det nødvendig
for ham å være flittig for å vinne
belønningen. Derfor må alle ting
gjøres med orden.

28 Og jeg vil dere skal huske at
hver den blant dere som låner
noe av sin neste, skulle levere
tilbake det han låner slik han har
lovet, ellers begår du en synd,
og du forårsaker kanskje at din
neste synder også.

29 Og endelig, jeg kan ikke
fortelle dere alle måter dere kan
synde på, for det er forskjellige
måter og muligheter, ja, så man-
ge at jeg ikke kan telle dem.

30 Men så mye kan jeg fortelle
dere at hvis dere ikke apasser
dere selv og deres btanker og
deres cord og deres gjerninger
og etterlever Guds befalinger og
holder fast ved troen på det dere
har hørt om vår Herres komme,
like til deres livs ende, må dere
gå til grunne. Du menneske, husk
nå dette, og gå ikke til grunne.

KAPITTEL 5

Ved tro blir de hellige Kristi søn -
ner og døtre — Deretter kalles de

b 1 Joh 3:17.
23a L&p 56:16.
24a Mark 12:44.
25a L&p 56:17.
26a vs Vandre, vandre

med Gud.

b Jak bok 2:17–19.
c Sak 7:10; Alma 1:27.

vs Almisser.
d Jes 58:10–11;

L&p 104:17–18.
27a L&p 10:4.

30a Alma 12:14.
vs Våke, vektere.

b Mark 7:18–23.
vs Tanker.

c Mat 15:18–20.
vs Banning.
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ved Kristi navn — Kong Benjamin
formaner dem til å være standhaf-
tige og urokkelige i å gjøre gode
gjerninger. Ca. 124 f.Kr.

Og nå skjedde det at da kong
Benjamin hadde talt slik til sitt
folk, sendte han bud ut blant
dem, for han ønsket å få vite av
sitt folk om de trodde de ord
han hadde talt til dem.
2 Og de ropte alle med én røst

og sa: Ja, vi tror alle de ord som
du har talt til oss, og vi vet også
at de er pålitelige og sanne
på grunn av Den Allmektige
Herres Ånd som har bevirket
en stor aforandring i oss — eller
i våre hjerter — så vi ikke har
lyst til å gjøre bondt mer, men
til stadig å gjøre godt.
3 Og gjennom Guds grenselø-

se godhet og ved hans Ånds
tilkjennegivelser har vi selv
også store syner om det som
skal komme, og var det nød-
vendig, kunne vi profetere om
alle ting.

4 Og det er den tro vi har hatt
på de ting som vår konge har
talt til oss, som har gitt oss den-
ne store kunnskap som vi fry-
der oss over med overmåte stor
glede.

5 Og vi er villige til å inngå en
apakt med vår Gud om å gjøre
hans vilje og være lydige mot
hans befalinger i alt han befaler

oss alle våre levedager, så vi
ikke påfører oss en bpine som
aldri tar slutt, slik det er blitt
uttalt av cengelen, så vi ikke
behøver å drikke av Guds vre-
des beger.

6 Og nå, dette var de ord som
kong Benjamin ønsket å høre av
dem, og derfor sa han til dem:
Dere har talt de ord som jeg ønsk-
et å høre, og den pakt dere har
inngått, er en rettferdig pakt.

7 Og nå, på grunn av den pakt
dere har inngått, skal dere kal-
les Kristi abarn, hans sønner og
hans døtre, for se, i dag har han
bfødt dere åndelig, for dere sier
at deres chjerter er forandret
gjennom tro på hans navn. Der-
for er dere dfødt av ham og er
blitt hans esønner og hans døtre.

8 Og ved dette navn er dere
afrigjort, og det finnes bintet an-
net navn som kan frigjøre dere.
Intet annet cnavn er gitt hvorved
frelse kommer, derfor vil jeg
dere skal dpåta dere Kristi navn,
alle dere som har inngått den
pakt med Gud at dere skal være
lydige til deres liv er slutt.

9 Og det skal skje at hver den
som gjør dette, skal finnes ved
Guds høyre hånd, for han skal
kjenne det navn han kalles ved,
for han skal kalles ved Kristi
navn.

10 Og det skal skje at hver den
som ikke påtar seg Kristi navn,

5 2a Alma 5:14.
vs Født på ny, født
av Gud.

b Alma 19:33.
5a Mosiah 18:10.

b Mosiah 3:25–27.
c Mosiah 3:2.

7a Mosiah 27:24–26;

Moses 6:64–68.
vs Guds sønner
og døtre.

b vs Føde.
c vs Hjerte.
d Mosiah 15:10–11.

vs Født på ny, født
av Gud.

e L&p 11:30.
8a Rom 6:18; Gal 5:1;

Hel 14:30.
b Apg 4:10, 12;

Alma 21:9.
c Mosiah 26:18.
d Apg 11:26;

Alma 46:15.
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må kalles ved et aannet navn.
Derfor vil han befinne seg ved
bGuds venstre hånd.

11 Og jeg vil dere også skal
huske at dette er det anavn jeg
sa jeg skulle gi dere, som aldri
skulle slettes uten ved overtre-
delse. Ta dere derfor i vare for
overtredelser, så navnet ikke
blir strøket ut av deres hjerter.
12 Jeg sier dere: Jeg vil dere

skal huske aalltid å la navnet
stå skrevet i deres hjerter, så
dere ikke blir funnet ved Guds
venstre hånd, men at dere hører
og kjenner den røst som skal
kalle på dere, og også det navn
han skal kalle dere ved.

13 For hvordan akjenner et
menneske den herre som han
ikke har tjent og som er en
fremmed for ham og er langt
borte fra hans hjertes tanker og
hensikter?
14 Og videre, tar vel et men-

neske et esel som tilhører hans
neste og beholder det? Jeg sier
dere: Nei, han vil ikke engang
tillate at det gresser blant hans
hjorder, men vil drive det bort
og jage det vekk. Jeg sier dere
at slik vil det også gå med dere
hvis dere ikke kjenner det navn
dere blir kalt ved.

15 Derfor vil jeg dere skal væ-
re standhaftige og urokkelige,
alltid rike på gode gjerninger
så Kristus, Gud Herren Den
Allmektige, kan abesegle dere

til seg så dere kan føres til him-
melen og kan få evigvarende
frelse og evig liv gjennom den
visdom og makt og rettferdighet
og barmhjertighet han har som
bskapte alle ting i himmel og på
jord, og som er Gud over alt og
alle. Amen.

KAPITTEL 6

Kong Benjamin skriver ned folkets
navn og utnevner prester til å un-
dervise dem — Mosiah regjerer
som en rettferdig konge. Ca. 124–
121 f.Kr.
Og nå, etter at kong Benjamin
hadde endt sin tale til folket,
syntes han det var nødvendig å
askrive ned navnene på alle dem
som hadde inngått en pakt med
Gud om å holde hans bud.

2 Og det skjedde at det ikke var
en eneste sjel, unntatt små barn,
som ikke hadde inngått pakten
og hadde påtatt seg Kristi navn.

3 Og videre skjedde det at da
kong Benjamin hadde utført alle
disse ting — og hadde innviet
sin sønn aMosiah til å være re-
gent og konge over sitt folk og
hadde gitt ham alle instruksjo-
ner om riket og også hadde
butpekt prester til å cundervise
folket, så de derved kunne
høre og kjenne Guds befalinger
og vekkes til erindring om den
ded som de hadde avlagt —

10a Alma 5:38–39.
b Mat 25:33.

11a Mosiah 1:11–12.
vs Jesus Kristus —
Navn, påta dere
Kristi navn.

12a L&p 18:23–25.

13a Mosiah 26:24–27.
15a vs Kall og

utvelgelse;
Helliggjørelse.

b Kol 1:16;
Mosiah 4:2;
Alma 11:39.

6 1a L&p 128:8.
3a Mosiah 1:10; 2:30.

b vs Ordinere,
ordinasjon.

c Alma 4:7.
d Mosiah 5:5–7.
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oppløste han mengden, og de
vendte tilbake til sine egne hjem,
hver og en med sin familie.
4 Og aMosiah begynte å regjere

i sin fars sted. Og han begynte å
regjere i sitt tredevte år, alt i alt
omkring fire hundre og seks og
sytti år fra den btid Lehi forlot
Jerusalem.
5 Og kong Benjamin levde

enda i tre år, og så døde han.
6 Og det skjedde at kong

Mosiah vandret på Herrens vei-
er og etterlevde hans bud og
lover og holdt hans befalinger i
alt han befalte ham.

7 Og kong Mosiah fikk sitt
folk til å dyrke jorden. Og selv
dyrket han også jorden, så han
aikke skulle ligge sitt folk til
byrde, men gjøre som hans far
hadde gjort i alle ting. Og i tre
år var det ingen stridigheter
blant noen del av hans folk.

KAPITTEL 7

Ammon finner Lehi-Nephis land
hvor Limhi er konge — Limhis folk
er i trelldom under lamanittene —
Limhi gjenforteller deres historie
— En profet (Abinadi) hadde vitnet
om at Kristus er alle tings Gud og
Fader — De som sår urenhet, høs-
ter hvirvelvinden, og de som setter
sin lit til Herren, vil bli befridd.
Ca. 121 f.Kr.
Og nå skjedde det at etter at
kong Mosiah hadde hatt sam-
menhengende fred i et tidsrom
av tre år, ville han gjerne vite

noe om dem som adro opp for å
bo i Lehi-Nephis land, eller i
byen Lehi-Nephi, for hans folk
hadde ikke hørt noe fra dem
siden de forlot bZarahemlas
land, derfor trettet de ham med
alt sitt mas.

2 Og det skjedde at kong Mo-
siah lot seksten av deres sterke
menn dra opp til Lehi-Nephis
land for å undersøke hvordan
det var gått med deres brødre.

3 Og det skjedde at de dro av-
gårde neste dag og hadde med
seg en ved navn Ammon, som
var en sterk og mektig mann og
en etterkommer av Zarahemla,
og han var også deres leder.

4 Og nå visste de ikke hvilken
vei de skulle reise i villmarken
for å komme opp til Lehi-
Nephis land, derfor vandret de
omkring i villmarken i mange
dager, ja, i førti dager var de på
vandring.

5 Og da de hadde vandret i
førti dager, kom de til en høyde
som ligger nord for aShiloms
land, og der slo de opp sine telt.

6 Og Ammon tok med seg tre
av sine brødre, og deres navn
var Amaleki, Helem og Hem,
og de dro ned til aNephis land.

7 Og se, de møtte kongen over
det folk som var i Nephis land
og i Shiloms land, og de ble
omringet av kongens livvakt
og ble tatt og ble bundet og ble
kastet i fengsel.

8 Og det skjedde at da de had-
de sittet i fengsel i to dager, ble
de ført frem for kongen igjen,

4a vs Mosiah, sønn
av Benjamin.

b 1 Ne 1:4.

7a 2 Kor 11:9.
7 1a Omni 1:27–30.

b Omni 1:13.

5a Mosiah 9:6, 8, 14.
6a 2 Ne 5:8.
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og deres bånd ble løst, og de sto
foran kongen og fikk tillatelse
til, eller rettere sagt, de ble be-
falt å svare på de spørsmål som
han skulle stille dem.
9 Og han sa til dem: Se, jeg er

aLimhi, sønn av Noah som var
sønn av Zeniff — som kom opp
fra Zarahemlas land for å arve
dette land som var deres fedres
land — han som ble gjort til
konge ved folkets stemme.

10 Og nå vil jeg gjerne vite
hvorfor dere var så dristige at
dere kom like til byens murer
når jeg hadde min livvakt med
meg utenfor porten?

11 Og nå, av denne grunn
har jeg latt dere bli spart så
jeg kunne få anledning til å
spørre dere ut, ellers ville jeg
ha bedt min livvakt om å drepe
dere. Dere har tillatelse til å
tale.

12 Og nå, da Ammon forsto at
han hadde tillatelse til å tale,
gikk han frem og bøyde seg for
kongen, og da han reiste seg
igjen, sa han: O konge, jeg er i
dag min Gud meget takknem-
lig for at jeg fremdeles er i live
og har tillatelse til å tale, og jeg
vil gjøre mitt beste for å tale
frimodig.

13 For jeg er sikker på at hvis
du hadde kjent meg, ville du
ikke ha tillatt at jeg bærer disse
lenker. For jeg er Ammon, en et-
terkommer av aZarahemla, og
er kommet opp fra Zarahemlas
land for å undersøke hvordan
det er gått med våre brødre som

Zeniff førte opp og ut av det
landet.

14 Og nå skjedde det at etter
at Limhi hadde hørt Ammons
ord, ble han overmåte glad og sa:
Nå vet jeg med sikkerhet at mine
brødre som var i Zarahemlas
land, fremdeles er i live. Og nå
vil jeg fryde meg, og i morgen vil
jeg la mitt folk fryde seg også.

15 For se, vi er i trelldom under
lamanittene og er apålagt en
skatt som er tung å bære. Og se,
våre brødre vil nå fri oss ut av
vår trelldom — ut av lamanit-
tenes hender — og vi vil være
deres slaver, for det er bedre for
oss å være nephittenes slaver
enn å betale skatt til lamanitte-
nes konge.

16 Og nå befalte kong Limhi
sin livvakt at de ikke lenger
skulle la Ammon og hans brø-
dre være bundet, men la dem
dra til høyden nord for Shilom
og ta sine brødre med seg inn i
byen, så de kunne spise og
drikke og hvile seg etter en slit-
som reise, for de hadde lidd
mye og hadde lidd sult, tørst og
utmattelse.

17 Nå skjedde det at kong
Limhi neste dag sendte en kunn-
gjøring ut til hele sitt folk om at
de skulle komme sammen ved
atemplet for å høre de ord som
han skulle tale til dem.

18 Og det skjedde at da de
hadde kommet sammen, talte
han til dem på denne måten og
sa: Mitt folk, løft deres hoder
og bli trøstet, for se, tiden er for

9a Mosiah 11:1.
13a Omni 1:12–15.

15a Mosiah 19:15.
17a 2 Ne 5:16.
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hånden eller er ikke langt borte
da vi ikke mer skal være under-
lagt våre fiender, for selv om vi
har kjempet mange ganger til
ingen nytte, stoler jeg likevel på
at en avgjørende kamp gjenstår.
19 Løft derfor deres hoder,

gled dere, og sett deres lit til
aGud, til den Gud som var Abra-
hams, Isaks og Jakobs Gud, og
også den Gud som bførte Israels
barn ut av landet Egypt og lot
dem gå gjennom Rødehavet på
tørr grunn og ga dem cmanna å
spise så de ikke skulle omkom-
me i villmarken, og han gjorde
også mange flere ting for dem.

20 Og videre, den samme Gud
har ført våre fedre aut av Jeru-
salems land og har støttet og
bevart sitt folk helt til nå. Og se,
det er på grunn av våre misgjer-
ninger og avskyeligheter at han
har ført oss i trelldom.
21 Og i dag er dere alle vitner

til at Zeniff, som ble gjort til
konge over dette folk, var aaltfor
ivrig etter å arve sine fedres land
og ble derfor bedratt av kong
Lamans kløkt og list. Laman
inngikk en overenskomst med
kong Zeniff og overlot en del
av landet — byen Lehi-Nephi
og byen Shilom og området
omkring — i hans hender.

22 Og alt dette gjorde han ute-
lukkende for å underlegge seg
dette folk eller aføre det i trell-
dom. Og se, nå betaler vi skatt
til lamanittenes konge, og den

beløper seg til halvparten av
vår mais og vårt bygg, ja, av alle
våre kornslag, og også til halv-
parten av den tilvekst vi har av
storfe og småfe. Ja, til og med
halvparten av alt vi eier og har,
forlanger lamanittenes konge
av oss, eller vårt liv.

23 Og nå, er ikke dette tungt å
bære, og er ikke denne vår pla-
ge stor? Se, hvor god grunn har
vi ikke til å sørge.

24 Ja, jeg sier dere at vi har
gode grunner til å sørge, for se,
hvor mange av våre brødre er
ikke blitt drept, og deres blod
er utgytt til ingen nytte, og alt
sammen på grunn av synd.

25 For hvis dette folk ikke had-
de falt i overtredelse, ville ikke
Herren ha tillatt at dette store
onde skulle komme over dem.
Men se, de ville ikke lytte til
hans ord, men det oppsto stri-
digheter blant dem, ja, så store
at de utgjøt hverandres blod.

26 Og en aHerrens profet har
de slått ihjel, ja, en utvalgt Guds
mann, som fortalte dem om
deres ugudelighet og avskye-
ligheter og profeterte om man-
ge ting som skal komme, ja, til
og med om Kristi komme.

27 Og fordi han sa til dem at
Kristus var aGud, alle tings Fa-
der, og sa at han skulle påta seg
et menneskes skikkelse, og det
skulle være i den bskikkelse hvo-
ri mennesket ble skapt i begyn-
nelsen, eller med andre ord sa

19a 2M 3:6;
1 Ne 19:10.

b 2M 12:40–41;
Alma 36:28.

c 2M 16:15, 35;

4M 11:7–8; Jos 5:12.
20a 1 Ne 2:1–4.
21a Mosiah 9:1–3.
22a Mosiah 10:18.
26a Mosiah 17:12–20.

27a vs Gud,
guddommen.

b 1M 1:26–28;
Ether 3:14–17;
L&p 20:17–18.
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han at mennesket ble skapt i
cGuds bilde, og at Gud skulle
komme ned blant menneskenes
barn og påta seg kjøtt og blod
og gå omkring på jorden —

28 og nå, fordi han sa dette, tok
de ham av dage og gjorde man-
ge flere ting som nedkalte Guds
vrede over dem. Hvem kan
derfor undre seg over at de er i
trelldom, og at de blir slått med
store plager?

29 For se, Herren har sagt: Jeg
vil ikke ahjelpe mitt folk på der-
es overtredelses dag, men jeg
vil legge hindringer i veien for
dem så det ikke går dem vel, og
deres gjerninger skal være som
en snublesten for dem.

30 Og videre sier han: Hvis
mitt folk sår aurenhet, skal de
bhøste agner av den i hvirvelvin-
den, og dens virkning er gift.

31 Og videre sier han: Hvis
mitt folk sår urenhet, skal de
høste aøstenvinden, som bringer
øyeblikkelig ødeleggelse.

32 Og se, Herrens løfte er opp-
fylt, og dere er slått og plaget.

33 Men hvis dere vil avende
dere til Herren av hele deres
hjerte og sette deres lit til ham
og tjene ham med all flid, hvis
dere gjør dette, vil han — etter
sin egen vilje og sitt eget be-
hag — fri dere ut av trelldom.

KAPITTEL 8

Ammon underviser Limhis folk —
Han får høre om jaredittenes fire

og tyve plater — Gamle oppteg-
nelser kan oversettes av seere —
Seerens gave overgår alle andre.
Ca. 121 f.Kr.

Og det skjedde at etter at kong
Limhi hadde sluttet med å tale
til sitt folk — for han talte man-
ge ting til dem, og jeg har bare
skrevet noen av dem i denne
boken — fortalte han sitt folk
alt om deres brødre som var i
Zarahemlas land.

2 Og han ba Ammon stå frem
for forsamlingen og fortelle dem
alt som hadde skjedd med der-
es brødre fra den tid Zeniff dro
opp og ut av landet og til han
selv kom ut av landet.

3 Han fortalte dem også de
siste ord som kong Benjamin
hadde sagt til dem, og forklarte
dem for kong Limhis folk så de
kunne forstå alle de ord som
han talte.

4 Og det skjedde at etter at
han hadde gjort alt dette, opp-
løste kong Limhi forsamlingen
og ba dem alle om å vende tilba-
ke, hver og en til sitt eget hjem.

5 Og det skjedde at han ba om
at platene som inneholdt aopp-
tegnelsen om hans folk fra den
tid de forlot Zarahemlas land,
skulle legges frem for Ammon,
så han kunne lese dem.

6 Så snart som Ammon hadde
lest opptegnelsen, spurte kon-
gen ham om han kunne tyde
språk, og Ammon fortalte ham
at det kunne han ikke.

7 Og kongen sa til ham: Da jeg

c Mosiah 13:33–34;
15:1–4.

29a 1 Sam 12:15;
2 Krøn 24:20.

30a vs Urenhet.
b Gal 6:7–8;

L&p 6:33.
vs Høste(n).

31a Jer 18:17;
Mosiah 12:6.

33a Mormon 9:6.
8 5a Mosiah 9–22.



177 Mosiah 8:8–17

sørget over at mitt folk ble pla-
get, lot jeg tre og førti av mitt
folk dra ut i villmarken for å
finne Zarahemlas land så vi
kunne be våre brødre fri oss ut
av trelldommen.
8 Og selv om de var påpasseli-

ge, gikk de seg vill og vandret
omkring i villmarken i mange
dager og fant ikke Zarahemlas
land, men vendte tilbake til
dette land, etter å ha vandret
omkring i et land blant mange
vann og ha oppdaget et land
som var overstrødd med ben av
mennesker og av dyr, og som
også var overstrødd med rui-
ner av alle slags bygninger, og
etter å ha oppdaget et land som
hadde vært bebodd av et folk
som var like tallrikt som Israels
hærskarer.

9 Og som et bevis på at det de
har sagt er sant, har de bragt
med seg afire og tyve plater som
er fulle av graveringer, og de er
av rent gull.
10 Og se, de har også bragt

med seg abrystplater som er
store, og de er av bmessing og
kobber og er helt uskadde.

11 Og videre har de bragt med
seg sverd med ødelagte hånd-
tak og rustne blad, og det er
ingen i landet som kan tyde
språket eller graveringene som
er på platene. Derfor sa jeg til
deg: Kan du oversette?

12 Og jeg sier til deg igjen:
Kjenner du noen som kan over-
sette? For jeg ønsker at disse
opptegnelsene kunne bli over-
satt til vårt eget språk, for de

ville kanskje gi oss kunnskap
om en levning av det folk som
er blitt drept, og som disse opp-
tegnelsene stammer fra. Eller
kanskje de vil gi oss kunnskap
om nettopp det folk som er blitt
drept, og jeg ønsker å vite
hvorfor de ble drept.

13 Da sa Ammon til ham: Jeg
kan med sikkerhet fortelle deg,
O konge, om en mann som kan
aoversette opptegnelsene, for
han har noe han kan se med og
oversette alle opptegnelser som
er av gammel dato, og det er en
gave fra Gud. Og de kalles but-
tydere, og ingen kan se i dem
uten å være befalt til det, for at
han ikke skal se etter noe han
ikke burde, og omkomme. Og
enhver som blir befalt å se i
dem, kalles en cseer.
14 Og se, kongen over folket

som er i Zarahemlas land er den
mann som er befalt å gjøre dis-
se ting og som har denne store
gaven fra Gud.

15 Og kongen sa at en seer er
større enn en profet.

16 Og Ammon sa at en seer er
en åpenbarer, og en profet også,
og en større gave kan ingen ha
uten å være i besittelse av Guds
makt, noe intet menneske kan.
Likevel kan et menneske få stor
kraft fra Gud.

17 Men en seer kan vite hva
som har hendt, og også hva som
skal skje, og ved dem skal alle
ting bli åpenbart, eller rettere
sagt, skal hemmelige ting til-
kjennegis og skjulte ting komme
frem i lyset. Det som ikke er

9a Ether 1:1–2.
10a Ether 15:15.

b Ether 10:23.
13a Mosiah 28:10–17.

b vs Urim og tummim.
c vs Seer.
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kjent, skal gjøres kjent ved dem,
og likeledes skal ting som ellers
ville forbli ukjent, gjøres kjent
ved dem.
18 Slik har Gud tilveiebragt et

middel hvorved mennesket ved
tro kan utføre mektige mirak-
ler, derfor blir han til stor nytte
for sine medmennesker.

19 Og nå, da Ammon hadde
sluttet med å tale disse ord, fry-
det kongen seg storlig og takket
Gud og sa: Uten tvil inneholder
disse platene et astort mysteri-
um, og disse uttyderne ble ut-
vilsomt beredt for å utfolde alle
slike mysterier for menneske-
nes barn.
20 Hvor strålende er ikke Her-

rens gjerninger, og hvor lang-
modig er han ikke mot sitt folk.
Ja, og hvor blind og ugjennom-
trengelig er ikke menneskenes
barns forstand, for de vil ikke
søke visdom og ønsker heller
ikke at den skal råde over dem!

21 Ja, de er som en vill hjord
som flykter fra hyrden og blir
adspredt og jaget og blir fortært
av skogens dyr.

Zeniffs opptegnelse. En be-
retning om hans folk fra den tid
de forlot Zarahemlas land og til
de ble fridd ut av lamanittenes
hender.

Omfatter kapittel 9 til og med 22.

KAPITTEL 9

Zeniff leder en gruppe som drar
fra Zarahemla for å ta Lehi-Nephis

land i besittelse — Lamanittenes
konge gir dem tillatelse til å slå seg
ned i landet — Krig bryter ut mel-
lom lamanittene og Zeniffs folk.
Ca. 200–187 f.Kr.
Jeg, Zeniff, ble undervist i alt
om nephittenes språk og hadde
kunnskap om aNephis land —
eller om våre fedres første ar-
veland — og jeg ble sendt som
spion blant lamanittene for å
utspionere deres styrker, så
vår hær kunne overfalle dem
og drepe dem. Men da jeg så
det som var godt blant dem,
ønsket jeg ikke at de skulle
drepes.

2 Derfor trettet jeg med mine
brødre i villmarken, for jeg vil-
le at vår leder skulle inngå en
overenskomst med dem. Men
da han var en barsk og blodtør-
stig mann, befalte han at jeg
skulle drepes, men jeg ble
reddet ved stor blodsutgytelse,
for far kjempet mot far og bror
mot bror inntil størstedelen av
vår hær var drept i villmarken,
og de av oss som ble spart,
vendte tilbake til Zarahemlas
land for å fortelle denne histo-
rien til deres hustruer og deres
barn.

3 Og jeg, som var altfor ivrig
etter å komme i besittelse av
våre fedres land, samlet alle som
ønsket å dra opp for å ta landet
i besittelse, og la ut i villmarken
igjen for å dra opp til landet.
Men vi ble slått med sult og
store lidelser, for vi var sene til
å huske Herren vår Gud.

4 Likevel, etter å ha vandret

19a Ether 3:21–28; 4:4–5. 9 1a 2 Ne 5:5–8; Omni 1:12.
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omkring i villmarken i mange
dager, slo vi opp teltene våre
på det sted hvor våre brødre
ble slått ihjel, som lå i nærheten
av våre fedres land.
5 Og det skjedde at jeg tok

med meg fire av mine menn
og dro igjen inn i byen til
kongen for å undersøke kon-
gens holdning og for å finne ut
om jeg kunne dra inn med mitt
folk og slå meg ned i landet
i fred.

6 Og jeg gikk inn til kongen,
og han inngikk en pakt med
meg om at jeg kunne slå meg
ned i Lehi-Nephis land og i Shi-
loms land.

7 Og han befalte også at hans
folk skulle dra ut av landet, og
jeg og mitt folk dro inn i landet
for å slå oss ned der.

8 Og vi begynte å oppføre byg-
ninger og reparere byens murer,
ja, murene i byen Lehi-Nephi
og byen Shilom.

9 Og vi begynte å dyrke jorden,
ja, vi sådde alle slags frø — mais
og hvete og bygg og neas og
sjeum og frø av allslags frukt.
Vi begynte å formere oss, og det
gikk oss vel i landet.

10 Nå gikk Lamans snedighet
og list ut på å abringe mitt folk i
trelldom. Derfor ga han avkall
på landet så vi kunne ta det i
besittelse.
11 Derfor skjedde det at etter

at vi hadde bodd i landet i tolv
år, begynte kong Laman å bli
urolig for at mitt folk på noen
måte skulle vokse seg så sterkt
i landet at de ikke kunne få

makt over dem og bringe dem i
trelldom.

12 De var et dovent og et aav-
gudsdyrkende folk, derfor
ønsket de å bringe oss i trell-
dom, så de kunne fråtse i våre
henders arbeide, ja, så de kun-
ne ta for seg av våre markers
hjorder.

13 Derfor skjedde det at kong
Laman begynte å egge sitt folk
til strid mot mitt folk, derfor
begynte det å bli krig og stri-
digheter i landet.

14 For i det trettende år jeg
regjerte i Nephis land, langt
syd i Shiloms land mens mitt
folk vannet og fóret sine hjor-
der og dyrket sin jord, ble de
overfalt av en hel hærskare la-
manitter, som begynte å slå
dem ihjel og dra avgårde med
deres hjorder og med maisen
fra deres marker.

15 Ja, og det skjedde at alle
som ikke ble innhentet, flyktet
like inn i byen Nephi og anrop-
te meg om beskyttelse.

16 Og det skjedde at jeg væp-
net dem med buer og med piler,
med sverd og med sabler og
med klubber og med slynger og
med alle slags våpen vi kunne
finne på, og jeg og mitt folk dro
ut for å kjempe mot lamanittene.

17 Ja, i Herrens styrke gikk vi
ut for å kjempe mot lamanittene,
for jeg og mitt folk ropte med
stor kraft til Herren at han måtte
fri oss ut av våre fienders hen-
der, for vi hadde våknet til er-
indring om våre fedres befrielse.

18 Og Gud ahørte våre rop

10a Mosiah 7:21–22.
12a Enos 1:20.

vs Avgudsdyrkelse.
18a Mosiah 29:20.
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og besvarte våre bønner, og vi
rykket frem i hans kraft, ja, vi
rykket frem mot lamanittene.
Og på én dag og én natt drepte
vi tre tusen og tre og førti, og vi
slo dem, helt til vi hadde dre-
vet dem ut av vårt land.
19 Og med mine egne hender

hjalp jeg selv til med å begrave
deres døde. Og se, til vår store
sorg og fortvilelse hadde to
hundre og ni og sytti av våre
brødre blitt drept.

KAPITTEL 10

Kong Laman dør — Hans folk er
ville og grusomme og tror på falske
overleveringer — Zeniff og hans
folk seirer over dem. Ca. 187–160
f.Kr.
Og det skjedde at vi igjen be-
gynte å opprette riket, og igjen
begynte vi å bo i landet i fred.
Og jeg sørget for at det ble laget
alle slags krigsvåpen, så jeg
kunne ha våpen til mitt folk når
lamanittene igjen skulle kom-
me opp for å krige mot oss.

2 Og jeg satte ut vakter rundt
omkring i landet så lamanitte-
ne ikke uventet skulle overfalle
oss igjen og drepe oss. Og slik
beskyttet jeg mitt folk og mine
hjorder og unngikk at de falt i
våre fienders hender.

3 Og det skjedde at vi bodde i
våre fedres land i mange år, ja, i
to og tyve år.

4 Og mennene lot jeg bearbeide
jorden og dyrke allslags akorn
og allslags frukt.

5 Og kvinnene lot jeg spinne,
streve og arbeide og tilvirke all-
slags fin lin, ja, alle slags astoffer,
så vi kunne skjule vår nakenhet.
Slik gikk det oss vel i landet, og
slik hadde vi sammenhengende
fred i landet i to og tyve år.

6 Og det skjedde at kong aLa-
man døde, og hans sønn begyn-
te å regjere i hans sted. Og han
begynte å egge sitt folk til opp-
rør mot mitt folk, derfor begynte
de å forberede seg til krig og til
å komme opp for å kjempe mot
mitt folk.

7 Men jeg hadde sendt mine
spioner rundt omkring i aShem-
lons land så jeg kunne oppdage
deres forberedelser, så jeg kun-
ne være på vakt mot dem, så de
ikke skulle overfalle mitt folk
og drepe dem.

8 Og det skjedde at de kom
opp og inn i den nordlige del
av Shiloms land med sine tall-
rike hærskarer, menn abevæp-
net med bbuer og med piler og
med sverd og med sabler og
med stener og med slynger. Og
deres hoder var glattraket, og
de hadde spent et lærbelte om
sine lender.

9 Og det skjedde at jeg lot mitt
folks kvinner og barn bli skjult
i villmarken, og jeg lot også alle
mine gamle menn som kunne
bære våpen, og også alle mine
unge menn som kunne bære
våpen, komme sammen for å
kjempe mot lamanittene. Og
jeg stilte dem opp på geledd,
hver mann etter sin alder.

10 Og det skjedde at vi dro opp

10 4a Mosiah 9:9.
5a Alma 1:29.

6a Mosiah 9:10–11; 24:3.
7a Mosiah 11:12.

8a Jar 1:8.
b Alma 3:4–5.
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for å kjempe mot lamanittene,
og jeg, ja, selv jeg i min høye
alder, dro opp for å kjempe mot
lamanittene. Og det skjedde at
vi dro opp i aHerrens styrke for
å kjempe.
11 Nå visste ikke lamanittene

noe om Herren eller Herrens
styrke, derfor stolte de på sin
egen styrke. Men de var et
sterkt folk hva menneskelig
styrke angår.

12 De var et avilt og grusomt
og et blodtørstig folk som trod-
de på bsine fedres overleverin-
ger — som gikk ut på at de
trodde de var drevet ut av Jeru-
salems land på grunn av sine
fedres misgjerninger, og at der-
es brødre begikk urett mot dem
i villmarken, og at de også be-
gikk urett mot dem på reisen
over havet,

13 og videre at de også led
urett mens de var i sitt aførste
arveland etter at de hadde krys-
set havet — og alt dette fordi
Nephi var mer trofast i å holde
Herrens befalinger. Derfor ble
han bbegunstiget av Herren, for
Herren hørte hans bønner og be-
svarte dem, og han tok ledelsen
under deres reise i villmarken.
14 Og hans brødre var sinte

på ham fordi de aikke forsto
Herrens handlemåte, og de var
også bsinte på ham på vannene
fordi de forherdet sine hjerter
mot Herren.

15 Og videre var de sinte på
ham etter ankomsten til det lo-

vede land fordi de sa han hadde
tatt aherredømmet over folket ut
av deres hender, og de forsøkte
å drepe ham.

16 Og videre var de sinte på
ham fordi han dro ut i villmark-
en slik Herren hadde befalt
ham, og tok med seg aoppteg-
nelsene som var gravert på
messingplatene, for de sa at han
hadde bstjålet dem.

17 Og på denne måten har de
lært sine barn at de skulle hate
dem og myrde dem, og at de
skulle røve og plyndre dem og
gjøre alt de kunne for å ødeleg-
ge dem. Derfor nærer de et evig
hat til Nephis barn.

18 Av denne grunn har kong
Laman ved sin snedige og løgn-
aktige list og sine besnærende
løfter bedratt meg, så jeg har ført
mitt folk opp til dette land så
de kunne ødelegge dem. Ja, og i
alle disse år har vi lidd i landet.

19 Og nå, etter at jeg, Zeniff,
hadde fortalt mitt folk alt dette
om lamanittene, oppmuntret
jeg dem til å kjempe av all makt
og sette sin lit til Herren. Der-
for kjempet vi mot dem ansikt
til ansikt.

20 Og det skjedde at vi igjen
drev dem ut av vårt land, og vi
slo dem ihjel i et stort blodbad,
ja, så mange at vi ikke talte dem.

21 Og det skjedde at vi igjen
vendte tilbake til vårt eget land,
og mitt folk begynte igjen å gjete
sine hjorder og dyrke sin jord.

22 Og da jeg nå var blitt

10a vs Tillit.
12a Alma 17:14.

b 2 Ne 5:1–3.
13a 1 Ne 18:23.

b 1 Ne 17:35.
14a 1 Ne 15:7–11.

b 1 Ne 18:10–11.
15a 2 Ne 5:3.

16a 2 Ne 5:12.
b Alma 20:10, 13.
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gammel, overlot jeg riket til en
av mine sønner, derfor sier
jeg ikke mer. Og måtte Herren
velsigne mitt folk. Amen.

KAPITTEL 11

Kong Noah regjerer i ugudelighet
— Han nyter å leve et løssluppent
liv sammen med sine hustruer og
medhustruer — Abinadi profeterer
at folket vil bli ført i trelldom —
Kong Noah står ham etter livet.
Ca. 160–150 f.Kr.
Og nå skjedde det at Zeniff
overlot riket til Noah, en av sine
sønner. Derfor begynte Noah å
regjere i hans sted, og han gikk
ikke i sin fars fotspor.
2 For se, han holdt ikke Guds

bud, men han vandret etter
sitt eget hjertes ønsker. Og han
hadde mange hustruer og amed-
hustruer, og bfikk sitt folk til å
begå synd og til å gjøre det som
var avskyelig i Herrens øyne.
Ja, og de bedrev chor og allslags
ugudelighet.
3 Og han påla dem en skatt på

en femtedel av alt de eide, en
femtedel av deres gull og av
deres sølv og en femtedel av
deres asiff og av deres kobber
og av deres messing og deres
jern, og en femtedel av deres
gjøkalver og også en femtedel
av alt deres korn.

4 Og alt dette tok han til un-
derhold for seg selv og sine
hustruer og sine medhustruer,
og også for sine prester og

deres hustruer og medhustruer.
På denne måten hadde han
forandret rikets anliggender.

5 For han avsatte alle prestene
som var blitt innviet av hans far,
og innviet nye i deres sted, slike
som var oppblåste av stolthet i
sine hjerter.

6 Ja, og slik ble de i sin doven-
skap og i sin avgudsdyrkelse
og i sitt horlevnet understøttet
av de skatter som kong Noah
hadde pålagt sitt folk, og slik
arbeidet folket hårdt for å un-
derstøtte misgjerninger.

7 Ja, og de ble også avguds-
dyrkere fordi de ble bedratt av
kongens og prestenes tomme
og smigrende ord, for de talte
smigrende ting til dem.

8 Og det skjedde at kong
Noah bygget mange flotte og
store bygninger, og han utsmyk-
ket dem med fint treskjærerar-
beide og med alle slags kostelige
ting av gull og av sølv og av
jern og av messing og av siff og
av kobber.

9 Og han bygget seg også et
stort slott med en trone i midten,
og alt sammen var av fint tre-
verk og var utsmykket med gull
og sølv og med kostelige ting.

10 Han lot også sine arbeidere
utføre allslags fint arbeide av
fint treverk og av kobber og
av messing innenfor templets
vegger.

11 Og setene som var bestemt
for høyprestene og som lå høye-
re enn alle de andre setene,
utsmykket han med rent gull.

11 2a Jak bok 3:5.
b 1 Kong 14:15–16;

Mosiah 29:31.

c 2 Ne 28:15.
3a heb beslektede

ord: adjektiv:

“skinnende”; verb:
“å overtrekke eller
plettere med metall.”
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Og foran dem lot han bygge et
brystvern som de kunne hvile
sine legemer og sine armer på
mens de talte løgnaktige og
tomme ord til hans folk.
12 Og det skjedde at han byg-

get et atårn i nærheten av tem-
plet, ja, et meget høyt tårn, ja,
så høyt at han kunne stå på top-
pen av det og ha utsikt over
hele Shiloms land og også over
Shemlons land, som var i lama-
nittenes besittelse, og han kunne
også se ut over alle omkringlig-
gende landområder.

13 Og det skjedde at han lot
mange bygninger oppføre i
Shiloms land, og han lot et stort
tårn bli bygget på høyden nord
for Shiloms land hvor Nephis
barn hadde søkt tilflukt da de
flyktet ut av landet. Og slik
brukte han de rikdommer han
skaffet seg ved å skattlegge sitt
folk.

14 Og det skjedde at han la
sin elsk på sine rikdommer
og tilbragte sin tid i et løsslup-
pent liv med sine hustruer og
sine medhustruer. Og også
hans prester tilbragte sin tid
med skjøger.

15 Og det skjedde at han
plantet vingårder rundt om-
kring i landet, og han bygget
vinpresser og laget vin i over-
flod. Og derfor ble han en
avindranker, og det ble hans
folk også.
16 Og det skjedde at lamanit-

tene begynte å komme inn mot
hans folk der hvor de var få i
antall, og slå dem ihjel ute på

markene deres og mens de gjet-
te sine hjorder.

17 Og kong Noah sendte vak-
ter rundt omkring i landet for å
holde dem borte, men han send-
te ikke et tilstrekkelig antall, og
lamanittene kom mot dem og
drepte dem og drev mange av
deres hjorder ut av landet. Slik
begynte lamanittene å utrydde
dem og vise sitt hat til dem.

18 Og det skjedde at kong
Noah sendte sine hærstyrker
mot dem, og de ble drevet til-
bake, eller de drev dem tilbake
en tid. Derfor vendte de tilbake
og frydet seg over sitt bytte.

19 Og på grunn av denne store
seier ble de oppblåste av stolthet
i sine hjerter, de askrøt av sin
egen styrke og sa at femti av
dem kunne holde stand mot tu-
senvis av lamanitter. Og slik
skrøt de og forlystet seg i blod
og i å utgyte sine brødres blod,
og alt dette på grunn av deres
konges og presters ugudelighet.

20 Og det skjedde at det var en
mann blant dem hvis navn var
aAbinadi, og han gikk frem blant
dem og begynte å profetere og
sa: Se, så sier Herren, og slik
har han befalt meg: Gå frem og
si til dette folk: Så sier Herren,
ve dette folk, for jeg har sett
deres avskyeligheter og deres
ugudelighet og deres horeri, og
hvis de ikke omvender seg, vil
jeg hjemsøke dem i min vrede.

21 Og hvis de ikke omvender
seg og vender seg til Herren sin
Gud, se, da vil jeg overgi dem i
deres fienders hender, ja, og de

12a Mosiah 19:5–6.
15a vs Visdomsordet.

19a L&p 3:4.
vs Stolthet.

20a vs Abinadi.
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skal føres i atrelldom, og de skal
plages ved sine fienders hånd.

22 Og det skal skje at de skal
vite at jeg er Herren deres Gud,
og jeg er en anidkjær Gud som
hjemsøker mitt folks misgjer-
ninger.

23 Og det skal skje at hvis dette
folk ikke omvender seg og ven-
der seg til Herren sin Gud, skal
de føres i trelldom, og ingen
andre enn Herren, Den Allmek-
tige Gud, skal befri dem.

24 Ja, og det skal skje at når de
anroper meg, vil jeg være asen
til å høre deres rop, ja, og jeg vil
la dem bli slått av sine fiender.

25 Og hvis de ikke omvender
seg i sekk og aske og roper med
stor kraft til Herren sin Gud,
vil jeg ikke ahøre deres bønner,
heller ikke vil jeg befri dem fra
deres lidelser, og så sier Herren,
og slik har han befalt meg.
26 Nå skjedde det at da Abina-

di hadde talt disse ord til dem,
ble de rasende på ham og for-
søkte å ta hans liv, men Herren
fridde ham ut av deres hender.

27 Da nå kong Noah fikk høre
om de ord som Abinadi hadde
talt til folket, ble også han rasen-
de, og han sa: Hvem er Abinadi
at jeg og mitt folk skulle døm-
mes av ham, eller ahvem er
Herren som skal bringe så store
plager over mitt folk?
28 Jeg befaler dere å føre Abi-

nadi hit, så jeg kan slå ham ihjel,
for han har sagt disse ting så

han kunne hisse mitt folk opp
til vrede mot hverandre og ska-
pe stridigheter blant mitt folk.
Derfor vil jeg slå ham ihjel.

29 Nå var folkets øyne aforblin-
det, derfor bforherdet de sine
hjerter mot Abinadis ord, og fra
den tid av forsøkte de å gripe
ham. Og kong Noah forherdet
sitt hjerte mot Herrens ord, og
han omvendte seg ikke fra sine
onde gjerninger.

KAPITTEL 12

Abinadi kastes i fengsel fordi han
profeterer at folket vil bli ødelagt
og kong Noah vil avgå ved døden
— De falske prestene siterer
Skriftene og påberoper seg å holde
Moseloven — Abinadi begynner å
lære dem de ti bud. Ca. 148 f.Kr.
Og det skjedde at etter to år kom
Abinadi forkledd blant dem så
de ikke kjente ham, og begynte
å profetere blant dem og sa: Så-
ledes har Herren befalt meg og
sagt: Abinadi, gå og profeter til
dette mitt folk, for de har forher-
det sine hjerter mot mine ord, og
de har ikke omvendt seg fra sine
onde gjerninger. Derfor vil jeg
ahjemsøke dem i min vrede, ja,
i min heftige vrede vil jeg hjem-
søke dem på grunn av deres
synder og avskyeligheter.

2 Ja, ve denne generasjon! Og
Herren sa til meg: Rekk ut din
hånd og profeter og si: Så sier

21a Mosiah 12:2; 20:21;
21:13–15; 23:21–23.

22a 2M 20:5;
5M 6:15;
Mosiah 13:13.

24a Mika 3:4;
Mosiah 21:15.

25a Jes 1:15; 59:2.
27a 2M 5:2;

Mosiah 12:13.

29a Moses 4:4.
b Alma 33:20;

Ether 11:13.
12 1a Jes 65:6.
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Herren: Det skal skje at denne
generasjon på grunn av sine
synder skal bli ført i atrelldom
og skal bli slått på bkinnet, ja,
og skal bli jaget av mennesker
og skal bli slått ihjel. Og luftens
gribber og hundene, ja, de ville
dyr skal fortære deres kjøtt.
3 Og det skal skje at akong

Noahs liv ikke skal vurderes
høyere enn et klesplagg i en
varm bsmelteovn, for han skal
vite at jeg er Herren.
4 Og det skal skje at jeg vil slå

dette mitt folk med svære pla-
ger, ja, med hunger og med
apest, og jeg vil la dem bhyle
hele dagen lang.

5 Ja, og jeg vil la abyrder bli
bundet til deres skuldre, og de
skal drives frem som et stumt
esel.

6 Og det skal skje at jeg vil
sende hagl blant dem, og det
skal slå dem. Og de skal også
bli slått av aøstenvinden, og
binsekter skal også være en pla-
ge på markene deres og skal
fortære deres korn.

7 Og de skal bli slått med en
stor pest, og alt dette vil jeg gjø-
re på grunn av deres asynder
og avskyeligheter.
8 Og det skal skje at hvis de

ikke omvender seg, vil jeg aut-
rydde dem fullstendig fra jor-
dens overflate. Likevel skal de
etterlate seg en bopptegnelse,
og den vil jeg bevare for andre
nasjoner som skal ta landet i

besittelse. Ja, dette vil jeg gjøre
så jeg kan avsløre dette folks
avskyeligheter for andre nasjo-
ner. Og Abinadi profeterte man-
ge ting mot dette folk.

9 Og det skjedde at de ble
sinte på ham, og de grep ham
og førte ham bundet frem for
kongen og sa til kongen: Se, vi
har ført frem for deg en mann
som har profetert ondskap om
ditt folk og sier at Gud vil øde-
legge dem.

10 Og han profeterer også
ondt om ditt liv og sier at ditt
liv skal være som et klesplagg i
en smelteovn.

11 Og videre sier han at du
skal være som et strå, ja, som
et tørt strå på marken som
dyrene løper over og tråkker
under fot.

12 Og videre sier han at du
skal være som blomstene på
en tistel, som, når den er full-
moden, fyker utover marken
hvis vinden blåser, og han
hevder at Herren har sagt det,
og han sier at alt dette skal
komme over deg hvis du ikke
omvender deg, og dette på
grunn av dine synder.

13 Og nå, O konge, hvilken
stor ondskap har du bedrevet,
eller hvilke store synder har
ditt folk begått så vi skulle bli
fordømt av Gud eller dømmes
av denne mann?

14 Og nå, O konge, se, vi er
skyldfrie, og du, O konge, har

2a Mosiah 11:21; 20:21;
21:13–15; 23:21–23.

b Mosiah 21:3–4.
3a Mosiah 12:10.

b Mosiah 19:20.

4a L&p 97:26.
b Mosiah 21:9–10.

5a Mosiah 21:3.
6a Jer 18:17;

Mosiah 7:31.

b 2M 10:1–12.
7a L&p 3:18.
8a Alma 45:9–14.

b Mormon 8:14–16.
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ikke syndet, derfor har denne
mann løyet om deg, og han har
profetert til ingen nytte.
15 Og se, vi er sterke, vi skal

ikke komme i trelldom eller
bli tatt til fange av våre fiender.
Ja, og det har gått deg vel i
landet, og det skal fortsatt gå
deg vel.

16 Se, her er mannen. Vi over-
later ham i dine hender, og du
kan gjøre med ham som du fin-
ner for godt.

17 Og det skjedde at kong
Noah lot Abinadi kaste i fengsel
og befalte at aprestene skulle
komme sammen så han kunne
drøfte i råd med dem hva han
skulle gjøre med ham.
18 Og det skjedde at de sa til

kongen: Bring ham hit så vi kan
spørre ham ut. Og kongen be-
falte at han skulle føres frem
for dem.

19 Og de begynte å spørre
ham ut så de kunne sette ham
fast så de derved kunne få noe
å anklage ham for. Men han
svarte dem frimodig, og til deres
store forundring imøtegikk han
alle deres spørsmål. For han
aimøtegikk alle deres spørsmål
og gjorde alle deres ord til
skamme.
20 Og det skjedde at en av

dem sa til ham: Hva betyr de
ord som er skrevet og som våre
fedre har undervist om og som
lyder slik:

21 aHvor fagre er på fjellene
hans føtter som kommer med

gledesbud, som forkynner fred,
som bærer godt budskap, som
forkynner frelse, som sier til
Sion: Din Gud regjerer.

22 Dine vektere løfter røsten,
de jubler alle sammen. For like
for sine øyne ser de at Herren
skal bringe Sion tilbake.

23 Bryt ut i jubel, syng, Jerusa-
lems ruiner! For Herren har
trøstet sitt folk, han har forløst
Jerusalem.

24 Herren har blottet sin helli-
ge aarm for alle nasjoners øyne,
og alle jordens ender får se vår
Guds frelse?

25 Og nå sa Abinadi til dem:
Er dere aprester og påberoper
dere å undervise dette folk og
forstå profetiens ånd, og likevel
ønsker dere å vite av meg hva
disse ting betyr?

26 Jeg sier dere, ve over dere
fordi dere forvrenger Herrens
veier! For hvis dere forstår dis-
se ting, da har dere ikke under-
vist om dem. Derfor har dere
forvrengt Herrens veier.

27 Dere har ikke forsøkt å afor-
stå med hjertet, derfor har dere
ikke vært vise. Derfor, hva lærer
dere dette folk?

28 Og de sa: Vi lærer dem
Moseloven.

29 Og videre sa han til dem:
Hvis dere lærer dem aMoselov-
en, hvorfor holder dere den
ikke? Hvorfor legger dere der-
es elsk på rikdommer? Hvorfor
bedriver dere bhor og øder deres
krefter med skjøger, ja, og får

17a Mosiah 11:11.
19a L&p 100:5–6.
21a Jes 52:7–10;

Nah 1:15.

24a 1 Ne 22:11.
25a Mosiah 11:5.
27a vs Forstand,

forståelse.

29a vs Moseloven.
b vs Hor.
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dette folk til å begå synd så
Herren har grunn til å sende
meg for å profetere mot dette
folk, ja, en stor ondskap mot
dette folk?
30 Vet dere ikke at jeg taler

sannheten? Jo, dere vet at jeg
taler sannheten, og dere burde
skjelve for Gud.

31 Og det skal skje at dere skal
bli slått for deres misgjernin-
ger, for dere har sagt at dere
underviser i Moseloven. Og hva
vet dere om Moseloven? aKom-
mer frelse ved Moseloven? Hva
sier dere?

32 Og de svarte og sa at frelse
kom ved Moseloven.

33 Men Abinadi sa til dem: Jeg
vet at hvis dere holder Guds
bud, vil dere bli frelst, ja, hvis
dere holder de bud Herren ga
til Moses på fjellet aSinai, da
han sa:
34 aJeg er Herren din Gud, som

bførte deg ut av landet Egypt,
ut av trelldommens hus.

35 Du skal ikke ha noen aannen
Gud enn meg.

36 Du skal ikke gjøre deg noe
utskåret bilde eller noen avbild-
ning av det som er oppe i him-
melen, eller av det som er nede
på jorden.

37 Nå sa Abinadi til dem: Har
dere gjort alt dette? Jeg sier dere,
nei, det har dere ikke. Og har
dere alært dette folk at de skulle
gjøre alle disse ting? Jeg sier
dere, nei, det har dere ikke.

KAPITTEL 13

Abinadi blir beskyttet ved guddom-
melig kraft — Han lærer dem de ti
bud — Frelse kommer ikke ved
Moseloven alene — Gud selv vil
utføre en forsoning og forløse sitt
folk. Ca. 148 f.Kr.

Og nå, da kongen hadde hørt
disse ord, sa han til sine prester:
Før denne person bort og slå
ham ihjel. Hva har vi med ham
å gjøre, for han er gal.

2 Og de gikk frem og forsøkte
å legge hånd på ham, men han
motsto dem og sa til dem:

3 Rør meg ikke, for Gud skal
slå dere hvis dere legger hånd
på meg, for jeg har ikke fremført
det budskap Herren sendte meg
for å fremføre, heller ikke har
jeg fortalt dere det som dere
aba meg om å fortelle. Derfor vil
ikke Gud tillate at jeg skal bli
drept på dette tidspunkt.

4 Men jeg må utføre de befa-
linger som Gud har befalt meg,
og fordi jeg har fortalt dere
sannheten, er dere sinte på meg.
Og videre, fordi jeg har talt
Guds ord, har dere stemplet
meg som gal.

5 Nå skjedde det at etter at
Abinadi hadde talt disse ord,
våget ikke kong Noahs folk å
legge hånd på ham, for Herrens
Ånd var over ham, og hans an-
sikt askinte med umåtelig glans,
slik som Moses’ ansikt skinte

31a Mosiah 3:15;
13:27–32;
Alma 25:16.

33a 2M 19:9, 16–20;
Mosiah 13:5.

34a 2M 20:2–4.
b 2M 12:51;

1 Ne 17:40;
Mosiah 7:19.

35a Hos 13:4.

vs Avgudsdyrkelse.
37a Mosiah 13:25–26.
13 3a Mosiah 12:20–24.

5a 2M 34:29–35.
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da han var på Sinai berg mens
han talte med Herren.
6 Og han talte med akraft og

myndighet fra Gud, og han
fortsatte med disse ord og sa:
7 Dere ser at dere ikke har

makt til å slå meg ihjel, derfor
fullfører jeg mitt budskap. Ja, og
jeg forstår at det askjærer dere i
hjertet fordi jeg forteller dere
sannheten om deres synder.

8 Ja, og mine ord fyller dere
med forundring og forbauselse
og med vrede.

9 Men jeg fullfører mitt bud-
skap, og da spiller det ingen
rolle hvor jeg går hen bare jeg
blir frelst.

10 Men så mye sier jeg dere at
hva dere gjør med meg heretter,
skal være som et abilde på og en
skygge av ting som skal komme.

11 Og nå leser jeg resten av
aGuds bud for dere, for jeg for-
står at de ikke er skrevet i deres
hjerter, og jeg forstår at dere
har studert og undervist i synd
det meste av deres liv.
12 Og nå, dere husker at jeg sa

til dere: Du skal ikke gjøre deg
noe utskåret bilde eller noen
avbildning av det som er oppe i
himmelen, eller av det som er
nede på jorden, eller av det som
er i vannet under jorden.

13 Og videre: Du skal ikke tilbe
dem og heller ikke tjene dem.
For jeg, Herren din Gud, er en
nidkjær Gud, som hjemsøker
fedrenes synder på barna inntil

tredje og fjerde generasjon av
dem som hater meg,

14 og viser barmhjertighet mot
tusener av dem som elsker meg
og holder mine bud.

15 Du skal ikke misbruke Her-
ren din Guds navn, for Herren
vil ikke holde den uskyldig
som misbruker hans navn.

16 Kom ahviledagen i hu, så
du holder den hellig.

17 Seks dager skal du arbeide
og gjøre all din gjerning,

18 men på den syvende dag,
Herren din Guds sabbat, skal
du ikke gjøre noe arbeide, hver-
ken du eller din sønn eller din
datter, din trell eller din trell-
kvinne, heller ikke ditt fe eller
den fremmede som er innenfor
dine porter.

19 For på aseks dager skapte
Herren himmelen og jorden og
havet og alt som i dem er. Der-
for velsignet Herren sabbats-
dagen og helliget den.

20 aHedre din far og din mor,
så dine dager kan bli mange i
det land som Herren din Gud
gir deg.

21 Du skal ikke aslå ihjel.
22 Du skal ikke drive ahor. Du

skal ikke bstjele.
23 Du skal ikke si afalskt vit-

nesbyrd mot din neste.
24 Du skal ikke abegjære din

nestes hus. Du skal ikke begjæ-
re din nestes hustru eller hans
tjener eller hans tjenestekvinne
eller hans okse eller hans esel

6a vs Kraft, makt.
7a 1 Ne 16:2.

10a Mosiah 17:13–19;
Alma 25:10.

11a 2M 20:1–17.
16a vs Sabbatsdagen.

19a 1M 1:31.
20a Mark 7:10.
21a Mat 5:21–22;

L&p 42:18.
vs Mord.

22a vs Hor.

b vs Stjele.
23a Ord 24:28.

vs Løgn.
24a vs Begjære.
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eller noe annet som hører din
neste til.
25 Og det skjedde at etter at

Abinadi hadde endt disse utta-
lelser, sa han til dem: Har dere
lært dette folk at de skulle
sørge for å gjøre alle disse ting
for å holde disse bud?

26 Jeg sier dere nei, for hvis
dere hadde gjort det, ville ikke
Herren ha bedt meg om å stå
frem og profetere ondt om det-
te folk.

27 Og nå, dere har sagt at frel-
se kommer ved Moseloven. Jeg
sier dere at det fremdeles er
nødvendig at dere holder aMo-
seloven, men jeg sier dere at den
tid skal komme da det bikke
lenger skal være nødvendig å
holde Moseloven.

28 Og videre sier jeg dere at
afrelse ikke kommer ved bloven
alene, og om det ikke var for
cforsoningen som Gud selv skal
utføre for sitt folks synder og
misgjerninger, måtte de uunn-
gåelig gå til grunne til tross for
Moseloven.
29 Og nå sier jeg til dere at det

var nødvendig at en lov ble gitt
til Israels barn, ja, til og med en
meget astreng lov, for de var et
gjenstridig folk som var braske
til å begå synd og sene til å hus-
ke Herren sin Gud.
30 Derfor fikk de en alov, ja,

en lov med ytre handlinger og

bordinanser, en lov som de
måtte cfølge nøye fra dag til
dag for å minne dem om Gud
og deres plikt mot ham.

31 Men se, jeg sier dere at alle
disse ting var et abilde på noe
som skulle komme.

32 Og nå, forsto de loven? Jeg
sier dere nei, ikke alle forsto lo-
ven, og dette på grunn av deres
hårde hjerter. For de forsto ikke
at intet menneske kan bli frelst
auten ved Guds forløsning.
33 For se, profeterte ikke Moses

til dem om Messias som skulle
komme, og at Gud skulle forløse
sitt folk? Jo, og også aalle profe-
tene som har profetert helt si-
den verdens begynnelse — har
de ikke sagt et eller annet om
disse ting?

34 Har de ikke sagt at aGud
selv skulle komme ned blant
menneskenes barn og påta seg
et menneskes skikkelse og gå
frem i stor kraft på jorden?

35 Ja, og har de ikke også sagt
at han skulle tilveiebringe ade
dødes oppstandelse og at han
selv skulle bli mishandlet og
plaget?

KAPITTEL 14

Jesaja taler om Messias — Hvor-
dan Messias ydmykes og lider,
fremlegger sin sjel som offer for

27a vs Moseloven.
b 3 Ne 9:19–20; 15:4–5.

28a Gal 2:16.
vs Forløse, forløst,
forløsning; Frelse.

b Gal 2:21;
Mosiah 3:14–15;
Alma 25:15–16.

c vs Forsoning.
29a Jos 1:7–8.

b Alma 46:8.
30a 2M 20.

b vs Ordinanser.
c Jak bok 4:5.

31a Mosiah 16:14;
Alma 25:15.

vs Symbolikk.
32a 2 Ne 25:23–25.
33a 1 Ne 10:5;

Jak bok 4:4; 7:11.
34a Mosiah 7:27; 15:1–3.

vs Gud,
guddommen.

35a Jes 26:19; 2 Ne 2:8.
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synd og går i forbønn for overtre -
dere — Sammenlign med Jesaja
53. Ca. 148 f.Kr.

Ja, sier ikke Jesaja: Hvem har
trodd vårt budskap, og for
hvem er Herrens arm åpenbart?

2 For han skal vokse opp som
en sart plante for hans åsyn og
som et rotskudd av tørr jord,
og han har ingen trekk og det
er ingen prakt eller skjønnhet
ved ham som får oss til å like
ham når vi ser ham.

3 Han er foraktet og forkastet
av mennesker, en mann med
bekymringer og kjent med sorg.
Og vi skjulte våre ansikter for
ham, han var foraktet, og vi
aktet ham for intet.

4 Han har visselig abåret våre
bsorger, og våre bekymringer
har han påtatt seg, men vi be-
traktet ham som slått, knuget
ned av Gud og plaget.

5 Men han ble såret for våre
aovertredelser, han ble knust
for våre misgjerninger, straffen
lå på ham for at vi skulle ha
fred, og ved hans sår har vi fått
blegedom.

6 Vi har alle gått vill som afår,
hver og en av oss har gått sin
egen vei, og alle våre synder
har Herren lagt på ham.

7 Han ble mishandlet og han
ble plaget, likevel aopplot han

ikke sin munn. Han føres som
et blam til slaktebenken, og li-
kesom et får er stumt for den
som klipper det, så opplot han
ikke sin munn.

8 Han ble tatt fra fengsel og
fra dom, og hvem skal fortelle
om hans slekt? For han ble
revet ut av de levendes land,
for mitt folks overtredelser ble
han drept.

9 Og han fikk sin grav hos de
ugudelige og var hos den arike
i sin død, for han hadde ikke
gjort noe bondt, heller ikke var
det svik i hans munn.

10 Likevel hadde Herren be-
hag i å knuse ham, han har
påført ham sorg. Når du skal la
hans sjel bli et offer for synd,
vil han se sin aætt. Han skal for-
lenge hans dager, og Herrens
velbehag skal ha fremgang ved
hans hånd.

11 Han skal se hans sjels møye
og skal være tilfreds. Ved sin
kunnskap skal min rettferdige
tjener rettferdiggjøre mange,
for han skal abære deres mis-
gjerninger.

12 Derfor vil jeg gi ham en del
med de store, og han skal dele
byttet med de sterke, for han
har uttømt sin sjel til døden, og
han ble regnet blant overtrede-
re, og han bar manges synd og
gikk i aforbønn for overtredere.

14 4a Alma 7:11–12.
b Mat 8:17.

5a Mosiah 15:9;
Alma 11:40.

b 1 Pet 2:24–25.
6a Mat 9:36;

2 Ne 28:14;
Alma 5:37.

7a Mark 15:3.
vs Jesus Kristus.

b vs Guds Lam;
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9a Mat 27:57–60;
Mark 15:27, 43–46.
vs Josef fra
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b Joh 19:4.
10a Mosiah 15:10–13.
11a 3M 16:21–22;

1 Pet 3:18;
L&p 19:16–19.

12a 2 Ne 2:9;
Mosiah 15:8;
Moroni 7:27–28.
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KAPITTEL 15

Hvordan Kristus er både Faderen
og Sønnen — Han vil gå i forbønn
og bære sitt folks overtredelser —
De og alle de hellige profeter er hans
ætt — Han tilveiebringer oppstan-
delsen — Små barn har evig liv.
Ca. 148 f.Kr.

Og nå sa Abinadi til dem: Jeg
vil dere skal forstå at aGud selv
skal komme ned blant menne-
skenes barn og skal bforløse sitt
folk.
2 Og fordi han abor i kjød, skal

han kalles Guds Sønn, og fordi
han har underkastet kjødet
bFaderens vilje, er han Faderen
og Sønnen —

3 Faderen afordi han ble bunn-
fanget ved Guds kraft, og Søn-
nen på grunn av kjødet. Slik
blir han Faderen og Sønnen.
4 Og de er aén Gud, ja, selve

himmelens og jordens bevige
cFader.
5 Og slik blir kjødet under-

kastet Ånden — eller Sønnen
Faderen, som er én Gud — aut-
holder fristelse og gir ikke etter
for fristelsen, men han lar seg

spotte og bpiske og bli utstøtt
og cvraket av sitt folk.
6 Og etter alt dette, og etter å

ha utført mange mektige mi-
rakler blant menneskenes barn,
skal han føres bort, ja, akkurat
asom Jesaja sa: Og lik et får som
tier når de klipper det, så bopp-
lot han ikke sin munn.

7 Ja, akkurat slik skal han
føres bort, akorsfestes og dre-
pes, så kjødet blir underkastet
døden, og bSønnens vilje blir
oppslukt av Faderens vilje.

8 Og slik bryter Gud adødens
bånd, da han har bseiret over
døden og gir Sønnen makt til å
gå i cforbønn for menneskenes
barn —

9 og har fart opp til himmelen
og har inderlig barmhjertighet,
er fylt av medlidenhet mot men-
neskenes barn, står mellom dem
og rettferdigheten, har brutt
dødens bånd, påtatt aseg deres
synder og deres overtredelser,
har forløst dem og btilfredsstilt
rettferdighetens krav.

10 Og nå sier jeg til dere: Hvem
skal fortelle om hans slekt? Se,
jeg sier til dere at når hans sjel
er gjort til et offer for synd, skal

15 1a 1 Tim 3:16;
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vs Jesus Kristus.

b vs Forløse, forløst,
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Hel 14:12;
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b Joh 19:1.
c Mark 8:31;
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han se sin aætt. Og hva sier dere
nå? Og hvem skal bli hans ætt?

11 Se, jeg sier dere at alle som
har hørt aprofetenes ord, ja, alle
de hellige profeter som har
profetert om Herrens komme,
jeg sier til dere at alle de som
har lyttet til deres ord og trodd
at Herren ville forløse sitt folk,
og har sett frem til den dag for
å få forlatelse for sine synder,
jeg sier dere at disse er hans
ætt, eller de er arvinger til
bGuds rike.

12 For disse er de hvis synder
ahan har båret, disse er de for
hvem han døde for å forløse
dem fra deres overtredelser. Og
nå, er ikke de hans ætt?
13 Jo, og er ikke profetene en-

hver som har åpnet sin munn
for å profetere som ikke har falt
i overtredelse, jeg mener alle
de hellige profeter helt siden
verdens begynnelse? Jeg sier
dere at de er hans ætt.

14 Og det er disse som har
aforkynt fred, som har bragt
godt budskap om det gode, som
har forkynt frelse og sagt til
Sion: Din Gud regjerer!
15 Og hvor fagre var ikke der-

es føtter på fjellene!
16 Og videre, hvor fagre er

ikke deres føtter på fjellene som
fremdeles forkynner fred!

17 Og videre, hvor fagre er
ikke deres føtter på fjellene som

heretter skal forkynne fred, ja,
fra nå av og for evig!

18 Og se, jeg sier dere at dette
er ikke alt. For, hvor fagre er
ikke hans aføtter på fjellene
som kommer med gledesbud,
som oppretter bfred, ja, Herren
selv som har forløst sitt folk, ja,
han som har skjenket frelse til
sitt folk.

19 For hadde det ikke vært for
forløsningen som han har ut-
ført for sitt folk, og som ble
beredt fra verdens agrunnvoll
ble lagt, jeg sier dere, at om det
ikke hadde vært for dette, måt-
te hele menneskeheten ha gått
til bgrunne.
20 Men se, dødens bånd skal

brytes, og Sønnen regjerer og
har makt over de døde. Derfor
tilveiebringer han de dødes
oppstandelse.

21 Og det kommer en oppstan-
delse, endog en aførste oppstan-
delse, ja, endog en oppstandelse
for dem som har levet og som
lever og som skal leve like frem
til Kristi oppstandelse, for
Kristus skal han kalles.

22 Og alle profetene, alle som
har trodd på deres ord, og alle
som har holdt Guds bud, skal
oppstå og komme frem i den
første oppstandelse. Derfor er
de den første oppstandelse.

23 De oppreises for å abo hos
Gud som har forløst dem, og

10a Jes 53:10;
Mosiah 5:7; 27:25;
Moroni 7:19.

11a L&p 84:36–38.
b vs Rike, Guds eller

himmelens; Frelse.
12a Mosiah 14:12;
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14a Jes 52:7;
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23a Sal 24:3–4;
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slik får de evig liv gjennom
Kristus, som har bbrutt dødens
bånd.

24 Og disse er de som har del
i den første oppstandelse, og
disse er de som døde i uviten-
het før Kristus kom, uten at
afrelsen ble forkynt for dem.
Og slik tilveiebringer Herren
gjenopprettelse for dem, og de
har del i den første oppstandel-
se eller har evig liv, for de er
forløst av Herren.
25 Og små abarn har også evig

liv.
26 Men se og afrykt og bev for

Gud. For dere burde skjelve, for
Herren forløser ingen slike som
gjør bopprør mot ham og cdør i
sine synder, ja, alle dem som har
omkommet i sine synder helt
siden verdens begynnelse, som
bevisst har gjort opprør mot
Gud, som har kjent Guds bud
og ikke har villet holde dem,
ddisse er de som eikke har noen
del i den første oppstandelse.
27 Derfor, burde dere ikke

skjelve? For frelse kommer ikke
til noen slike, for Herren har
ikke forløst noen slike, heller
ikke kan han forløse slike, for
han kan ikke motsi seg selv, for
han kan ikke avvise arettferdig-
heten når den gjør sitt krav
gjeldende.

28 Og nå sier jeg til dere at den
tid skal komme da Herrens frelse

skal bli aforkynt for alle nasjoner,
slekter, tungemål og folk.
29 Ja, Herre, dine avektere

skal heve røsten, de jubler alle
sammen. For like for sine øyne
ser de at Herren skal bringe
Sion tilbake.

30 Bryt ut i jubel, syng, Jerusa-
lems ruiner! For Herren har
trøstet sitt folk, han har forløst
Jerusalem.

31 Herren har blottet sin helli-
ge arm for alle nasjoners øyne,
og alle jordens ender skal se
vår Guds frelse.

KAPITTEL 16

Gud forløser menneskene fra deres
fortapte og falne tilstand — De
som er kjødelige, forblir som om
ingen forløsning var utført —
Kristus tilveiebringer en oppstan-
delse til uendelig liv eller til uen-
delig fordømmelse. Ca. 148 f.Kr.
Og nå skjedde det at etter at
Abinadi hadde talt disse ord,
rakte han ut sin hånd og sa: Den
tid skal komme da alle skal se
Herrens afrelse, da alle nasjoner,
slekter, tungemål og folk skal
se øye til øye og skal bbekjenne
for Gud at hans straffedommer
er rettferdige.

2 Og da skal de ugudelige bli
autstøtt, og de skal ha grunn til
å hyle og bgråte og jamre seg

b vs Død, fysisk.
24a 2 Ne 9:25–26;

L&p 137:7.
25a L&p 29:46; 137:10.

vs Frelse — Frelse
for barn.

26a 5M 5:29;
Jak bok 6:9.

b 1 Ne 2:21–24.
c Esek 18:26;

1 Ne 15:32–33;
Moroni 10:26.

d Alma 40:19.
e L&p 76:81–86.

27a Alma 34:15–16;
42:1.

28a vs Misjonærarbeide.
29a vs Våke, vektere.
16 1a vs Frelse.

b Mosiah 27:31.
2a L&p 63:53–54.

b Mat 13:41–42;
Luk 13:28;
Alma 40:13.
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og skjære tenner, og dette fordi
de ikke ville lytte til Herrens
røst. Derfor, Herren forløser
dem ikke.
3 For de er akjødelige og bdje-

velske, og djevelen har makt
over dem, ja, den gamle slange
som cdåret våre første foreldre,
og dette forårsaket deres dfall
og var årsak til at hele menne-
skeheten ble kjødelig, sanselig
og djevelsk, istand til å eskjelne
mellom godt og ondt og under-
kaste seg djevelen.

4 Slik ble hele menneskeheten
afortapt, og se, de ville for alltid
ha vært fortapt hvis ikke Gud
hadde forløst sitt folk fra deres
fortapte og falne tilstand.
5 Men husk at den som holder

fast ved sin egen akjødelige
natur og fortsetter på syndens
veier og gjør opprør mot Gud,
forblir i sin falne tilstand, og
djevelen har all makt over ham.
Derfor er det for ham som om
ingen bforløsning var utført, da
han er en fiende av Gud, og dje-
velen er også en fiende av Gud.

6 Og videre, hvis Kristus ikke
hadde kommet til verden — jeg
taler nå om det som skal skje
asom om det allerede hadde
skjedd — kunne det ikke ha
vært noen forløsning.

7 Og hvis Kristus ikke hadde
oppstått fra de døde eller had-
de brutt dødens bånd, så graven
ikke skulle ha noen seier og dø-
den ikke skulle ha noen abrodd,
kunne det ikke ha vært noen
oppstandelse.

8 Men det er en aoppstandel-
se, derfor har ikke graven noen
seier, og bdødens brodd er opp-
slukt i Kristus.

9 Han er verdens alys og liv, ja,
et lys som er uendelig som aldri
kan fordunkles, ja, og også et
liv som er uendelig, så det aldri
mer kan bli noen død.

10 For dette dødelige skal bli
ikledd audødelighet, og denne
forkrenkelighet skal bli ikledd
uforkrenkelighet og skal bføres
frem for Guds domstol for å bli
cdømt av ham ifølge sine gjer-
ninger, enten de er gode eller
onde —

11 hvis de er gode, oppstår de
til auendelig liv og lykke, og
hvis de er onde, oppstår de til
buendelig fordømmelse, idet de
blir overlatt til djevelen, som
har overmannet dem, og det er
fordømmelse —

12 for de har vandret etter sin
egen kjødelige vilje og attrå,
og påkalte aldri Herren mens
barmhjertighetens armer var

3a Gal 5:16–25;
Mosiah 3:19.
vs Naturlige
menneske.

b 2 Ne 9:8–9.
vs Djevel.

c 1M 3:1–13;
Moses 4:5–19.

d vs Fall, Adam og
Evas.

e 2 Ne 2:17–18, 22–26.
4a Alma 42:6–14.

5a Alma 41:11.
vs Kjødelig.

b vs Forløse, forløst,
forløsning.

6a Mosiah 3:13.
7a Hos 13:14;

Mosiah 15:8, 20.
8a Alma 42:15.

vs Oppstandelse.
b Jes 25:8;

1 Kor 15:54–55;
Mormon 7:5.

9a L&p 88:5–13.
vs Lys, Kristi lys.

10a Alma 40:2.
vs Udødelig,
udødelighet.

b vs Dom, den siste
eller endelige.

c Alma 41:3–6.
11a vs Evig liv.

b vs Fordømme,
fordømmelse.
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utrakt mot dem. For abarmhjer-
tighetens armer var utrakt mot
dem, og de ville ikke. De ble
advart mot sine synder, og li-
kevel ville de ikke forlate dem.
Og de ble befalt om å omvende
seg, og likevel ville de ikke om-
vende seg.

13 Og nå, burde dere så ikke
skjelve, omvende dere fra der-
es synder og huske at det bare
er i og gjennom Kristus dere
kan bli frelst?

14 Derfor, hvis dere undervi-
ser i aMoseloven, så undervis
også om at den er en skygge av
de ting som skal komme.

15 Lær dem at forløsning kom-
mer gjennom Kristus, Herren,
som i sannhet er Den aEvige
Fader. Amen.

KAPITTEL 17

Alma tror og skriver Abinadis ord
— Abinadi lider døden ved ild —
Han profeterer om sykdom og død
ved ild over sine mordere. Ca. 148
f.Kr.
Og nå skjedde det at da Abinadi
hadde avsluttet disse uttalelse-
ne, befalte kongen at aprestene
skulle gripe ham og sørge for at
han ble henrettet.

2 Men det var en blant dem
hvis navn var aAlma, og han var
også en etterkommer av Nephi.
Og han var en ung mann, og
han btrodde de ord som Abinadi
hadde uttalt, for han kjente til de

synder Abinadi hadde beskyldt
dem for. Derfor begynte han å
be kongen innstendig om at han
ikke måtte være sint på Abinadi,
men la ham dra bort i fred.

3 Men dette gjorde kongen
enda mer rasende, og han befal-
te at Alma skulle vises bort fra
dem og sendte sine tjenere etter
ham så de kunne slå ham ihjel.

4 Men han flyktet fra dem og
gjemte seg, så de ikke fant ham.
Og mens han holdt seg skjult i
mange dager, askrev han ned
alle de ord som Abinadi hadde
uttalt.

5 Og det skjedde at kongen lot
sin livvakt omringe Abinadi og
gripe ham, og de bandt ham og
kastet ham i fengsel.

6 Og etter tre dager, etter å ha
rådført seg med sine prester,
lot han ham igjen bli ført frem
for seg.

7 Og han sa til ham: Abinadi,
vi har funnet noe å anklage deg
for, og du fortjener å dø.

8 For du har sagt at aGud selv
skal komme ned blant menne-
skenes barn, og på grunn av
dette skal du bli drept hvis du
ikke vil tilbakekalle alle de
onde ord du har uttalt om meg
og mitt folk.

9 Da sa Abinadi til ham: Jeg
sier deg at jeg vil ikke tilbake-
kalle de ord jeg har talt til deg
om dette folk, for de er sanne.
Og for at dere kan vite at de er
sanne, har jeg selv overgitt meg
i deres hender.

12a vs Barmhjertig,
barmhjertighet.

14a vs Moseloven.
15a Mosiah 3:8; 5:7;

Ether 3:14.
17 1a Mosiah 11:1, 5–6.

2a Mosiah 23:6, 9–10.
vs Alma den eldre.

b Mosiah 26:15.
4a vs Skriftene.
8a Mosiah 13:25, 33–34.
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10 Ja, og jeg vil lide endog til
døden, og jeg vil ikke tilbakekal-
le mine ord, og de skal stå som
et vitnesbyrd mot dere. Og hvis
dere slår meg ihjel, vil dere
utgyte auskyldig blod, og dette
skal også stå som et vitnesbyrd
mot dere på den siste dag.

11 Og nå var kong Noah nær
ved å løslate ham, for han fryk-
tet hans ord, for han fryktet at
Guds straffedommer ville kom-
me over ham.

12 Men prestene hevet sin røst
mot ham og begynte å anklage
ham og sa: Han har hånet kon-
gen. Derfor ble kongen oppeg-
get til vrede mot ham, og han
utleverte ham så han kunne bli
slått ihjel.

13 Og det skjedde at de tok
ham og bandt ham og pisket
ham med brennende kvister, ja,
helt til han døde.

14 Og da flammene begynte å
svi og brenne ham, ropte han
til dem og sa:

15 Se, likesom dere har gjort
med meg, slik skal det skje at
deres etterkommere skal la
mange lide de smerter som jeg
lider — ja, adødens smerter ved
ild — og dette fordi de tror på
Herren sin Guds frelse.

16 Og det skal skje at dere skal
bli plaget med alle slags syk-
dommer på grunn av deres
synder.

17 Ja, og dere skal bli aslått
fra alle kanter og skal bli jaget
og adspredt hit og dit, som en

vill hjord jages av ville og
glupske dyr.

18 Og på den dag skal dere bli
jaget, og dere skal bli grepet av
deres fienders hånd, og da skal
dere lide slik jeg lider, adødens
smerter ved ild.

19 Slik arammer Gud dem med
sin hevn som dreper hans folk.
O Gud, motta min sjel.

20 Og nå, da Abinadi hadde
sagt disse ord, falt han om og
hadde lidd døden ved ild. Ja,
han var blitt drept fordi han
ikke ville fornekte Guds bud og
hadde beseglet sannheten av
sine ord med sin død.

KAPITTEL 18

Alma forkynner i all hemmelighet
— Han forklarer dåpspakten og
døper ved Mormons vann — Han
organiserer Kristi Kirke og ordi-
nerer prester — De forsørger seg
selv og underviser folket — Alma
og hans folk flykter fra kong Noah
ut i villmarken. Ca. 147–145 f.Kr.
Og nå skjedde det at Alma, som
hadde flyktet fra kong Noahs
tjenere, aomvendte seg fra sine
synder og misgjerninger og
gikk omkring blant folket i all
hemmelighet og begynte å un-
dervise i Abinadis ord,

2 ja, om det som skulle komme,
og også om de dødes oppstan-
delse og menneskenes aforløs-
ning, som skulle tilveiebringes
gjennom aKristi kraft og lidelse

10a Alma 60:13.
15a Mosiah 13:9–10;

Alma 25:4–12.
17a Mosiah 21:1–5, 13.

18a Mosiah 19:18–20.
19a vs Hevn.
18 1a Mosiah 23:9–10.

2a vs Forløse, forløst,

forløsning.
b vs Forsoning.
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og død, og om hans oppstan-
delse og himmelfart.
3 Og så mange som ville lytte

til hans ord, underviste han, og
han underviste dem i all hem-
melighet så kongen ikke skulle
få kjennskap til det. Og mange
trodde hans ord.

4 Og det skjedde at så mange
som trodde på ham, gikk til et
asted som ble kalt Mormon. Det
hadde fått sitt navn av kongen
og grenset til det land som fra
tid til annen — eller i visse pe-
rioder — ble oversvømmet av
ville dyr.
5 Nå var det i Mormon en inn-

sjø med rent vann, og Alma
søkte tilflukt der, for i nærhe-
ten av vannet var det en lav
krattskog hvor han skjulte seg
om dagen for kongens menn
som lette etter dem.

6 Og det skjedde at alle som
trodde på ham, gikk dit for å
høre hans ord.

7 Og etter mange dager skjed-
de det at et betydelig antall var
forsamlet på stedet Mormon
for å høre Almas ord. Ja, alle var
forsamlet som trodde på hans
ord, for å høre ham. Og han
aunderviste dem og forkynte for
dem om omvendelse og forløs-
ning og tro på Herren.
8 Og det skjedde at han sa til

dem: Se, her er Mormons vann
(for slik ble det kalt), og nå, et-
tersom dere aønsker å komme
inn i bGuds hjord og kalles hans

folk, og er cvillige til å bære
hverandres byrder, så de kan
være lette,

9 ja, og er villige til å sørge med
dem som sørger, ja, og trøste
dem som trenger trøst, og stå
som aGuds vitner til alle tider
og i alle ting og på alle steder
dere måtte være, like til døden,
så dere kan bli forløst av Gud
og bli regnet blant dem som får
del i den bførste oppstandelse,
så dere kan få cevig liv —

10 nå sier jeg dere at hvis dette
er deres hjertes ønske, hva
har dere så imot å bli adøpt i
Herrens navn for å bekrefte for
ham at dere har inngått en bpakt
med ham om at dere er villige
til å tjene ham og holde hans
bud, så han kan utøse sin Ånd
over dere i enda rikere grad?

11 Og nå, da folket hadde hørt
disse ord, klappet de i hendene
av glede og utbrøt: Dette ønsker
vi av hele vårt hjerte.

12 Og nå skjedde det at Alma
tok Helam, som var en av de
første, og gikk ut og sto i van-
net og ropte: O Herre, utøs din
Ånd over din tjener, så han kan
utføre denne handling i hjertets
hellighet.

13 Og da han hadde sagt disse
ord, var aHerrens Ånd over
ham, og han sa: Helam, med
bfullmakt fra Den Allmektige
Gud cdøper jeg deg som et vit-
nesbyrd på at du har inngått
en pakt om å tjene ham inntil

4a Alma 5:3.
7a Alma 5:11–13.
8a L&p 20:37.

b vs Jesu Kristi Kirke.
c vs Medlidenhet.

9a vs Misjonærarbeide;

Vitne, vitnesbyrd.
b Mosiah 15:21–26.
c vs Evig liv.

10a 2 Ne 31:17.
vs Dåp, døpe.

b vs Pakt.

13a vs Hellige Ånd, Den.
b Trosart 1:5.

vs Prestedømme.
c 3 Ne 11:23–26;

L&p 20:72–74.
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ditt fysiske legemes død. Og
måtte Herrens Ånd bli utøst
over deg, og måtte han gi deg
evig liv gjennom dKristi forløs-
ning, og Kristus har han beredt
fra everdens grunnvoll ble lagt.
14 Og etter at Alma hadde

sagt disse ord, ble både Alma
og Helam abegravet i vannet,
og de reiste seg, kom opp av
vannet og frydet seg, for de var
fylt av Ånden.

15 Og deretter tok Alma en
annen og gikk for annen gang
ut i vannet og døpte ham slik
som den første, men han be-
gravde ikke seg selv i vannet
igjen.

16 Og på denne måten døpte
han alle som kom til stedet
Mormon — og de var tilsam-
men omkring to hundre og fire
sjeler — og de ble adøpt i Mor-
mons vann og ble fylt med
bGuds nåde.

17 Og de ble heretter kalt Guds
kirke — eller aKristi kirke. Og
det skjedde at alle som ble døpt
ved Guds kraft og myndighet,
ble innlemmet i hans kirke.
18 Og det skjedde at Alma,

som hadde amyndighet fra Gud,
ordinerte prester — en prest for
hver femti av dem ordinerte
han til å forkynne for dem og til
å bundervise dem om det som
angår Guds rike.

19 Og han befalte dem at de
ikke skulle undervise om noe
annet enn det han hadde under-
vist om, og som var blitt uttalt
ved de hellige profeters munn.

20 Ja, han befalte dem også at
de aikke skulle forkynne noe
annet enn omvendelse og tro
på Herren, som hadde forløst
sitt folk.

21 Og han befalte dem at de
aikke skulle stride mot hveran-
dre, men at de skulle se fremo-
ver, være benige, ha én tro og
én dåp og la sine hjerter være
knyttet sammen i cenighet og i
kjærlighet til hverandre.

22 Og slik befalte han dem å
forkynne, og slik ble de aGuds
barn.

23 Og han befalte dem at de
skulle huske asabbatsdagen og
holde den hellig, og hver dag
skulle de også takke Herren
sin Gud.

24 Og han befalte dem også at
prestene som han hadde ordi-
nert, skulle aarbeide med sine
egne hender for å forsørge seg.

25 Og det ble avsatt en dag
hver uke så de kunne komme
sammen for å undervise folket
og for å atilbe Herren sin Gud,
og de skulle også komme sam-
men så ofte som det sto i deres
makt.

26 Og prestene skulle ikke

d vs Forløse, forløst,
forløsning.

e Moses 4:2; 5:9.
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21a 3 Ne 11:28–30.
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være avhengige av at folket for-
sørget dem, men skulle motta
aGuds nåde for sitt arbeide, så
de kunne vokse seg sterke i
Ånden og ha bkunnskap om Gud,
så de kunne undervise med
kraft og myndighet fra Gud.

27 Og videre befalte Alma at
kirkens folk skulle gi av sine
midler, aenhver i forhold til det
han hadde. Hvis han hadde ri-
kelig, skulle han gi rikelig, og
av den som bare hadde litt,
skulle det bare forlanges litt, og
til den som ikke hadde noe,
skulle det gis.
28 Og slik skulle de, av egen

fri vilje og med hengivenhet til
Gud, gi av sine midler til de
prester som var trengende, ja,
og til enhver trengende og na-
ken sjel.

29 Og dette sa han til dem for-
di han var blitt befalt av Gud å
gjøre det, og de avandret rett-
skaffent for Gud og bdelte med
hverandre både timelig og ån-
delig i forhold til sine behov og
sine ønsker.
30 Og nå skjedde det at alt det-

te ble gjort i Mormon, ja, ved
aMormons vann i skogen som
lå like ved Mormons vann. Ja,
stedet Mormon, Mormons vann,
Mormons skog, hvor skjønne
er de ikke for deres øyne som
der kom til kunnskap om sin
Forløser. Ja, og hvor velsignet
er de ikke, for de skal synge og
lovprise ham for evig.
31 Og disse ting ble gjort ute i

agrenseland så kongen ikke
skulle få kjennskap til det.

32 Men se, det skjedde at kon-
gen, som hadde oppdaget at noe
rørte seg i folket, sendte sine
tjenere ut for å holde øye med
dem. Derfor, den dagen de kom
sammen for å høre Herrens ord,
ble de oppdaget av kongen.

33 Og nå sa kongen at Alma
egget folket til opprør mot ham.
Derfor sendte han sin hær for å
drepe dem.

34 Og det skjedde at Alma og
Herrens folk ble avarslet om at
kongens hær var underveis.
Derfor tok de sine telt og sine
familier og dro ut i villmarken.

35 Og de var tilsammen om-
kring fire hundre og femti sjeler.

KAPITTEL 19

Gideon forsøker å slå kong Noah
ihjel — Lamanittene invaderer lan-
det — Kong Noah lider døden ved
ild — Limhi regjerer som en under-
ordnet monark. Ca. 145–121 f.Kr.
Og det skjedde at kongens hær
vendte tilbake etter å ha lett
forgjeves etter Herrens folk.

2 Og se, kongens styrker var
små, for de var blitt redusert,
og resten av folket begynte å bli
splittet.

3 Og den minste gruppen be-
gynte å fremsette trusler mot
kongen, og det begynte å bli
stor splid blant dem.

4 Nå var det en mann ved navn

26a vs Nåde.
b vs Kunnskap.

27a Apg 2:44–45;
4 Ne 1:3.

29a vs Vandre, vandre
med Gud.

b vs Velferd.
30a Mosiah 26:15.

31a Mosiah 18:4.
34a Mosiah 23:1.
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Gideon blant dem, og da han
var en sterk mann og kongens
fiende, derfor trakk han sitt
sverd og sverget i sin vrede at
han ville drepe kongen.
5 Og det skjedde at han kjem-

pet mot kongen, og da kongen
forsto at han var nær ved å bli
overmannet, flyktet han og løp
opp i atårnet som lå like ved
templet.

6 Og Gideon fulgte etter ham
og hadde nesten kommet opp
i tårnet for å drepe kongen,
og kongen så utover mot
Shemlons land, og se, lamanit-
tenes hær var innenfor landets
grenser.

7 Og kongen ropte ut i sjelekval
og sa: Gideon, spar meg, for
lamanittene overfaller oss, og
de kommer til å drepe oss, ja,
de kommer til å drepe mitt folk.

8 Og nå var ikke kongen så
bekymret for sitt folk som han
var for sitt eget liv, men likevel
sparte Gideon hans liv.

9 Og kongen befalte folket at
de skulle flykte for lamanitte-
ne, og selv dro han først, og de
flyktet ut i villmarken med sine
kvinner og sine barn.

10 Og det skjedde at lamanitte-
ne forfulgte dem og innhentet
dem og begynte å drepe dem.

11 Nå skjedde det at kongen
befalte dem at alle menn skulle
forlate sine hustruer og sine
barn og flykte for lamanittene.

12 Nå var det mange som ikke
ville forlate dem, men heller
ville bli hos dem og omkomme
sammen med dem. Og resten

forlot sine hustruer og barn og
flyktet.

13 Og det skjedde at de som ble
hos sine hustruer og sine barn,
lot sine vakre døtre gå frem og
bønnfalle lamanittene om ikke
å slå dem ihjel.

14 Og det skjedde at lamanit-
tene hadde medlidenhet med
dem, for de ble betatt av deres
kvinners skjønnhet.

15 Derfor sparte lamanittene
deres liv og tok dem til fange
og førte dem tilbake til Nephis
land og lot dem få bo i landet
på den betingelse at de utlever-
te kong Noah til lamanittene og
overlot dem sin eiendom, ja,
halvparten av alt de eide, halv-
parten av sitt gull og sitt sølv
og alle sine kostelige ting, og
på denne måten skulle de beta-
le skatt til lamanittenes konge
fra år til år.

16 Og nå var en av kongens
sønner blant dem som var tatt til
fange, og hans navn var aLimhi.
17 Og nå, Limhi ønsket at hans

far ikke skulle bli drept, likevel
var ikke Limhi uvitende om sin
fars synder, for han var selv en
rettferdig mann.

18 Og det skjedde at Gideon i
all hemmelighet sendte menn ut
i villmarken for å lete etter kon-
gen og dem som var med ham.
Og det skjedde at de støtte på
folket ute i villmarken, alle unn-
tatt kongen og hans prester.

19 Nå hadde de sverget i sine
hjerter at de ville vende tilbake
til Nephis land, og hvis deres
hustruer og deres barn var

19 5a Mosiah 11:12. 16a Mosiah 7:9.
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drept, og også de som var blitt
hos dem, ville de ta hevn og
også omkomme sammen med
dem.
20 Og kongen befalte dem

at de ikke skulle vende tilbake,
og de ble sinte på kongen og
lot ham lide, ja, til han adøde
ved ild.
21 Og de hadde tenkt å ta

prestene og drepe dem også,
men de flyktet.

22 Og det skjedde at de var på
vei tilbake til Nephis land, og
de møtte Gideons menn. Og
Gideons menn fortalte dem alt
som hadde skjedd med deres
hustruer og deres barn, og at
lamanittene hadde latt dem få
bo i landet mot å betale halv-
parten av alt de eide i skatt til
lamanittene.

23 Og folket fortalte Gideons
menn at de hadde slått kongen
ihjel, og prestene hans hadde
flyktet lenger ut i villmarken.

24 Og det skjedde at de etter
dette møte vendte tilbake til
Nephis land, og frydet seg over
at deres hustruer og barn ikke
var drept, og de fortalte Gideon
hva de hadde gjort med kongen.

25 Og det skjedde at lamanitte-
nes konge avla aed for dem på at
hans folk ikke skulle drepe dem.

26 Og også Limhi, som var
kongens sønn og som afolket
hadde overlatt riket til, avla ed
til lamanittenes konge på at hans
folk skulle betale skatt til ham,
ja, halvparten av alt de eide.

27 Og det skjedde at Limhi

begynte å bygge opp riket og
skape fred blant sitt folk.

28 Og lamanittenes konge satte
ut vakter rundt omkring i landet
så han kunne holde Limhis folk i
landet, så de ikke skulle dra ut i
villmarken. Og han betalte sine
vakter med skatten som han
mottok fra nephittene.

29 Og nå hadde kong Limhi
sammenhengende fred i sitt rike
i to år som lamanittene ikke
forulempet dem og heller ikke
forsøkte å drepe dem.

KAPITTEL 20

Noen av lamanittenes døtre blir
bortført av Noahs prester — La-
manittene fører krig mot Limhi og
hans folk — Lamanittenes hær-
skarer blir drevet tilbake og blir
fredelig stemt. Ca. 145–123 f.Kr.
Nå var det et sted i Shemlon
hvor lamanittenes døtre kom
sammen for å synge og for å
danse og for å more seg.

2 Og det skjedde at en dag var
noen ganske få av dem kommet
sammen for å synge og danse.

3 Og da kong Noahs prester
skammet seg for å vende tilba-
ke til byen Nephi og også var
redde for at folket skulle slå
dem ihjel, våget de ikke vende
tilbake til sine hustruer og barn.

4 Og mens de oppholdt seg i
villmarken, hadde de oppdaget
lamanittenes døtre, og de lå og
voktet på dem.

5 Og da bare noen få av dem

20a Mosiah 17:13–19;
Alma 25:11.

25a Mosiah 21:3.
26a Mosiah 7:9.
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var kommet sammen for å dan-
se, kom de frem fra sine skjule-
steder og grep dem og førte dem
ut i villmarken. Ja, fire og tyve
av lamanittenes døtre førte de
ut i villmarken.
6 Og det skjedde at da lama-

nittene oppdaget at deres døtre
var forsvunnet, ble de sinte på
Limhis folk, for de trodde det
var Limhis folk.

7 Derfor sendte de ut sine
hærstyrker, ja, kongen selv gikk
foran sitt folk, og de dro opp
til Nephis land for å drepe Lim-
his folk.

8 Og nå hadde Limhi opp-
daget dem fra tårnet, ja, alle
deres krigsforberedelser opp-
daget han, derfor samlet han
sitt folk og la seg i bakhold ute
på markene og i skogene.

9 Og det skjedde at da lama-
nittene var kommet opp, over-
falt Limhis folk dem fra sine
skjulesteder og begynte å slå
dem ihjel.

10 Og det skjedde at slaget ble
overmåte hårdt, for de kjempet
som løver for sitt bytte.

11 Og det skjedde at Limhis
folk begynte å jage lamanittene
foran seg, selv om de ikke var
halvparten så mange som la-
manittene. Men de akjempet for
sitt liv og for sine hustruer og
barn, derfor anstrengte de seg
til det ytterste, og de kjempet
som drager.
12 Og det skjedde at de fant

lamanittenes konge blant deres
døde. Imidlertid var han ikke
død, men var blitt såret og var

blitt etterlatt på slagmarken, så
hurtig hadde hans folk flyktet.

13 Og de tok ham og forbandt
hans sår og førte ham frem for
Limhi og sa: Se, her er lamanit-
tenes konge. Han er såret og er
blitt liggende blant deres døde,
og de har forlatt ham. Og se,
vi har ført ham frem for deg, og
la oss nå slå ham ihjel.

14 Men Limhi sa til dem: Dere
skal ikke slå ham ihjel, men før
ham hit så jeg kan få se ham.
Og de hentet ham, og Limhi sa
til ham: Av hvilken grunn kom
dere opp for å krige mot mitt
folk? Se, mitt folk har ikke brutt
den aed jeg avla for dere. Hvor-
for skulle så dere bryte den ed
dere avla for mitt folk?

15 Og da sa kongen: Jeg har
brutt eden fordi ditt folk har
bortført mitt folks døtre. I min
vrede lot jeg derfor mitt folk
dra opp for å krige mot ditt folk.

16 Og nå hadde ikke Limhi
hørt noe om denne saken,
derfor sa han: Jeg vil lete blant
mitt folk, og den som har gjort
dette, skal dø. Derfor begynte
han å lete blant sitt folk.

17 Da nå aGideon, som var
kongens befalingsmann, hørte
disse ting, gikk han frem og sa
til kongen: Jeg ber deg være
overbærende og ikke lete blant
dette folk og beskylde dem for
dette.

18 For husker du ikke din fars
prester som dette folk forsøkte
å drepe? Er ikke de i villmarken,
og er det ikke de som har stjålet
lamanittenes døtre?

20 11a Alma 43:45. 14a Mosiah 19:25–26. 17a Mosiah 19:4–8.
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19 Og se, fortell kongen om
disse ting så han kan be sitt folk
bli fredelig stemt mot oss, for
se, de forbereder seg allerede
på å gå imot oss, og se, det er
bare noen få av oss.

20 Og se, de kommer med sine
tallrike skarer, og hvis kongen
ikke greier å stagge dem, må vi
omkomme.

21 For blir ikke Abinadis ord
aoppfylt som han profeterte mot
oss, og alt dette fordi vi ikke
ville lytte til Herrens ord og
vende oss bort fra våre synder?
22 Og la oss nå gjøre kongen

fredelig stemt og oppfylle den
ed vi avla for ham. For det er
bedre for oss å være i trelldom
enn å miste livet. La oss derfor
sette en stopper for all denne
blodsutgytelse.

23 Og nå fortalte Limhi kongen
alt om sin far og om aprestene
som hadde flyktet ut i villmar-
ken, og beskyldte dem for å ha
bortført deres døtre.

24 Og det skjedde at kongen
ble fredelig stemt overfor hans
folk, og han sa til dem: La oss
dra ut for å møte mitt folk ube-
væpnet, og jeg sverger med en
ed at mitt folk ikke skal drepe
ditt folk.

25 Og det skjedde at de fulgte
kongen og dro ubevæpnet ut
for å møte lamanittene. Og det
skjedde at de møtte lamanittene,
og lamanittenes konge bøyde
seg for dem og ba inntrengende
for Limhis folk.

26 Og da lamanittene så at
Limhis folk var ubevæpnet, fikk

de amedlidenhet med dem og
ble fredelig stemt overfor dem.
Og de vendte tilbake med sin
konge i fred til sitt eget land.

KAPITTEL 21

Limhis folk blir slått og nedkjempet
av lamanittene — Limhis folk mø-
ter Ammon og blir omvendt — De
forteller Ammon om de fire og tyve
jareditt-platene. Ca. 122–121 f.Kr.
Og det skjedde at Limhi og
hans folk vendte tilbake til byen
Nephi og begynte igjen å bo
i landet i fred.

2 Og det skjedde at etter man-
ge dager begynte lamanittene
igjen å bli vekket til vrede mot
nephittene, og de begynte å gå
over landets grenser på flere
steder.

3 Nå våget de ikke å drepe dem
på grunn av den ed deres konge
hadde avlagt for Limhi, men de
slo dem på akinnet, brukte makt
over dem og begynte å legge
tunge bbører på ryggene deres
og drive dem frem som de ville
gjort med et stumt esel.

4 Ja, alt dette ble gjort for at
Herrens ord kunne bli oppfylt.

5 Og nå var nephittenes pla-
ger store, og de kunne på ingen
måte selv fri seg ut av deres
hender, for lamanittene hadde
omringet dem på alle kanter.

6 Og det skjedde at folket
begynte å knurre mot kongen
på grunn av sine plager, og de
begynte å få et ønske om å gå
til krig mot dem. Og de plaget

21a Mosiah 12:1–8.
23a Mosiah 19:21, 23.

26a vs Medlidenhet.
21 3a Mosiah 12:2.

b Mosiah 12:5.
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kongen svært med sine klager,
derfor lot han dem gjøre som
de ønsket.
7 Og de kom sammen igjen

og iførte seg sine rustninger og
gikk ut mot lamanittene for å
drive dem ut av sitt land.

8 Og det skjedde at lamanitte-
ne slo dem og drev dem tilbake
og drepte mange av dem.

9 Og nå ble det mye asorg
og jammer blant Limhis folk.
Enken sørget over sin mann,
sønnen og datteren sørget over
sin far, og brødrene over sine
brødre.

10 Nå var det en mengde en-
ker i landet, og de ropte med
stor kraft dag etter dag, for en
stor frykt for lamanittene var
kommet over dem.

11 Og det skjedde at deres
stadige jammer hisset resten
av Limhis folk opp til vrede
mot lamanittene. Og de gikk
til kamp igjen, men de ble dre-
vet tilbake igjen og led store
tap.

12 Ja, for tredje gang dro de ut
og led på lignende måte, og de
som ikke ble drept, vendte igjen
tilbake til byen Nephi.

13 Og de ydmyket seg i støvet,
underkastet seg trelldommens
åk, lot seg slå og drive hit og
dit og bli tynget ned ifølge sine
fienders ønsker.

14 Og de bøyde seg i den dyp-
este aydmykhet, og de ropte
med stor kraft til Gud, ja, hele
dagen lang ropte de til sin Gud

at han måtte befri dem fra
deres lidelser.

15 Og nå var Herren asen til å
høre deres rop på grunn av
deres synder. Likevel hørte
Herren deres rop og begynte å
bløtgjøre lamanittenes hjerter,
så de begynte å lette deres byr-
der. Likevel fant ikke Herren
det passende å fri dem ut av
trelldom.

16 Og det skjedde at det
gradvis begynte å gå dem vel
i landet, og de begynte å dyrke
korn i større mengder og ale
opp storfe og småfe, så de ikke
led av sult.

17 Nå var det et større antall
kvinner enn menn, derfor be-
falte kong Limhi at hver mann
skulle abidra til benkenes og
deres barns underhold, så de
ikke omkom av sult, og dette
gjorde de på grunn av det store
antall som var blitt drept.

18 Nå holdt Limhis folk sam-
men i én gruppe så godt som
mulig og voktet sitt korn og
sine hjorder.

19 Og kongen selv våget seg
ikke utenfor byens murer uten
å ta sin livvakt med seg, for han
fryktet at han på en eller annen
måte kunne falle i lamanittenes
hender.

20 Og han lot sine folk holde
vakt rundt omkring i landet, så
de på en eller annen måte kun-
ne gripe de prester som hadde
flyktet ut i villmarken, som had-
de stjålet alamanittenes døtre

9a Mosiah 12:4.
14a Mosiah 29:20.

vs Ydmyk, å
ydmyke, ydmykhet.

15a Ord 15:29;
Mosiah 11:23–25;
L&p 101:7–9.

17a Mosiah 4:16, 26.

b vs Enke.
20a Mosiah 20:5.
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og som hadde forårsaket at de
ble rammet av en så stor øde-
leggelse.
21 De ville nemlig gjerne gripe

dem så de kunne straffe dem,
for de hadde kommet inn i
Nephis land om natten og tatt
med seg deres korn og mange
av deres kostelige ting. Derfor
lå de og ventet på dem.

22 Og det skjedde at det ikke
var mer uro mellom lamanitte-
ne og Limhis folk frem til den
tid da aAmmon og hans brødre
kom inn i landet.
23 Og kongen, som hadde vært

utenfor byens porter med sin
livvakt, oppdaget Ammon og
hans brødre, og da han trodde
at de var Noahs prester, lot ham
dem gripe og binde og kaste i
afengsel. Og hvis de hadde vært
Noahs prester, ville han ha latt
dem bli drept.
24 Men da han fant ut at de

ikke var det, men at de var hans
brødre og var kommet fra Za-
rahemlas land, ble han fylt med
overmåte stor glede.

25 Nå hadde kong Limhi, før
Ammon kom, sendt et alite
antall menn ut for å blete etter
Zarahemlas land, men de kun-
ne ikke finne det, og de gikk
seg bort i villmarken.

26 Ikke desto mindre fant de
et land som hadde vært befol-
ket, ja, et land som var dekket
med tørre aben, ja, et land hvor
det hadde bodd et folk som
var blitt drept. Og da de trodde

det var Zarahemlas land, vend-
te de tilbake til Nephis land og
var kommet innenfor landets
grenser ikke mange dager før
Ammon ankom.

27 Og de hadde med seg en
opptegnelse, ja, en opptegnelse
om det folk hvis ben de hadde
funnet, og den var gravert på
metallplater.

28 Og nå ble Limhi igjen fylt
med glede da han fikk vite av
Ammon at kong Mosiah hadde
en agave fra Gud så han kunne
tyde slike graveringer, ja, og
Ammon ble også glad.

29 Likevel ble Ammon og hans
brødre fylt med bedrøvelse
fordi så mange av deres brødre
var blitt drept,

30 og også fordi kong Noah og
hans prester hadde fått folket
til å begå så mange synder og
misgjerninger mot Gud. Og de
sørget også over aAbinadis død
og også over at bAlma og de
som gikk med ham, hadde reist
sin vei, de som hadde dannet
en Guds kirke gjennom Guds
styrke og kraft og ved troen på
de ord som var blitt uttalt av
Abinadi.

31 Ja, de sørget over at de
hadde reist sin vei, for de visste
ikke hvor de hadde flyktet. Nå
ville de mer enn gjerne ha slut-
tet seg til dem, for de hadde selv
inngått en pakt med Gud om å
tjene ham og holde hans bud.

32 Og nå, siden Ammon an-
kom, hadde kong Limhi også

22a Mosiah 7:6–13.
23a Hel 5:21.
25a Mosiah 8:7.

b Mosiah 7:14.
26a Mosiah 8:8.
28a Omni 1:20–22;

Mosiah 28:11–16.
30a Mosiah 17:12–20.

b Mosiah 18:34–35.
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inngått en pakt med Gud, og
også mange av hans folk om å
tjene ham og holde hans bud.
33 Og det skjedde at kong

Limhi og mange av hans folk
ønsket å bli døpt, men det var
ingen i landet som hadde amyn-
dighet fra Gud, og Ammon av-
slo å gjøre det, for han betraktet
seg som en uverdig tjener.
34 Derfor organiserte de seg

ikke som en kirke da, men ven-
tet på Herrens Ånd. Nå ønsket
de å bli slik som Alma og hans
brødre som hadde flyktet ut i
villmarken.

35 De ønsket å bli døpt som
et bevis på og et vitnesbyrd
om at de var villige til å tjene
Gud av hele sitt hjerte. Likevel
utsatte de tidspunktet, og en
beretning om deres dåp skal bli
agitt senere.
36 Og det eneste Ammon og

hans folk, samt kong Limhi og
hans folk, nå tenkte på, var å fri
seg ut av lamanittenes hender
og ut av trelldom.

KAPITTEL 22

Planer legges for at folket skal
unnslippe lamanittenes trelldom
— Lamanittene skjenkes fulle —
Folket unnslipper, vender tilbake
til Zarahemla og blir underlagt
kong Mosiah. Ca. 121–120 f.Kr.
Og nå skjedde det at Ammon
og kong Limhi begynte å rådslå
med folket om hvordan de skul-
le fri seg ut av trelldommen,
ja, de lot alt folket komme

sammen, og dette gjorde de for å
få vite folkets mening om saken.

2 Og det skjedde at de ikke
kunne finne noen annen måte å
komme ut av trelldommen på
enn å ta sine kvinner og barn og
sitt småfe og storfe og sine telt
og dra ut i villmarken, for lama-
nittene var så tallrike at det var
umulig for Limhis folk å kjempe
mot dem og tenke på å fri seg ut
av trelldommen ved sverdet.

3 Nå skjedde det at Gideon
gikk frem og sto foran kongen
og sa: Konge, du har hittil man-
ge ganger lyttet til mine ord når
vi har kjempet mot våre brødre,
lamanittene.

4 Og nå, konge, hvis du ikke
synes jeg har vært en ulønnsom
tjener, og hvis du hittil overho-
det har lyttet til mine ord og de
har vært til nytte for deg, skulle
jeg også ønske du ville lytte til
mine ord denne gang, og jeg vil
være din tjener og fri dette folk
ut av trelldom.

5 Og kongen lot ham tale, og
Gideon sa til ham:

6 Se porten i muren på baksi-
den av byen. Lamanittene, eller
lamanittenes vakter, er drukne
om natten. La oss derfor sende
ut en kunngjøring blant hele
dette folk hvor vi ber dem sam-
le sammen sitt småfe og storfe,
så de kan drive dem ut i villmar-
ken i løpet av natten.

7 Og jeg vil på din befaling
gå og betale lamanittene den
siste vinskatten. Og de vil bli
drukne, og vi vil passere gjen-
nom den hemmelige porten til

33a vs Myndighet. 35a Mosiah 25:17–18.
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venstre for deres leir når de er
drukne og sover.
8 Slik vil vi dra med våre kvin-

ner og barn, vårt småfe og vårt
storfe ut i villmarken, og vi vil
reise utenom Shiloms land.

9 Og det skjedde at kongen
lyttet til Gideons ord.

10 Og kong Limhi lot sitt folk
samle sine hjorder, og han send-
te vinskatten til lamanittene. Og
han sendte også mer vin som
gave til dem, og de drakk rike-
lig av vinen som kong Limhi
sendte til dem.

11 Og det skjedde at kong
Limhis folk dro ut i villmarken
om natten med sitt småfe og
sitt storfe, og de la veien uten-
om Shiloms land i villmarken
og bøyde av og satte kursen
mot Zarahemlas land, ledet av
Ammon og hans brødre.

12 Og de hadde tatt med seg
alt sitt gull og sølv og sine kos-
telige ting som de kunne bære
og også sine fødemidler ut i
villmarken, og de fortsatte sin
reise.

13 Og etter å ha reist mange
dager i villmarken kom de frem
til Zarahemlas land og sluttet
seg til Mosiahs folk og ble un-
derlagt Mosiah.

14 Og det skjedde at Mosiah
tok imot dem med glede, og
han mottok også deres aopp-
tegnelser og også de boppteg-
nelser som var blitt funnet av
Limhis folk.
15 Og nå skjedde det at da la-

manittene oppdaget at Limhis
folk hadde reist ut av landet i

løpet av natten, sendte de en
hær ut i villmarken for å forføl-
ge dem.

16 Og etter at de hadde forfulgt
dem i to dager, kunne de ikke
lenger følge sporene deres, der-
for gikk de seg bort i villmarken.

En beretning om Alma og
Herrens folk som ble drevet ut i
villmarken av kong Noahs folk.

Omfatter kapittel 23 og 24.

KAPITTEL 23

Alma nekter å være konge — Han
tjener som høyprest — Herren
refser sitt folk, og lamanittene erob-
rer Helams land — Amulon, leder
for kong Noahs ugudelige prester,
regjerer under lamanittenes mo-
nark. Ca. 145–121 f.Kr.
Nå hadde Alma blitt varslet
av Herren om at kong Noahs
hærstyrker ville angripe dem,
og hadde gjort dette kjent for
sitt folk. Derfor samlet de sine
hjorder og tok med seg noe av
sitt korn og dro ut i villmarken
foran kong Noahs hærstyrker.

2 Og Herren styrket dem så
kong Noahs folk ikke kunne
innhente dem for å drepe dem.

3 Og de flyktet åtte dagsreiser
ut i villmarken.

4 Og de kom til et land, ja, et
meget vakkert og deilig land,
et land med rent vann.

5 Og de slo opp sine telt og
begynte å dyrke jorden og be-
gynte å bygge bygninger, ja, de

22 14a Mosiah 8:5. b Mosiah 8:9.
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var flittige og arbeidet overmå-
te hårdt.
6 Og folket ønsket at Alma

skulle være deres konge, for han
var elsket av sitt folk.

7 Men han sa til dem: Se, det
er ikke godt for oss å ha en kon-
ge, for så sier Herren: Dere skal
aikke akte ett menneske mer
enn et annet, heller ikke skal ett
menneske føle seg hevet over
et annet. Derfor sier jeg dere at
det ikke er godt for dere å ha en
konge.
8 Ikke desto mindre, hvis det

var mulig for dere alltid å få
rettferdige menn til å være der-
es konger, ville det være godt
for dere å ha en konge.

9 Men husk akong Noah og
hans presters synder, og jeg ble
selv bfanget i en snare og gjorde
mange ting som var avskyelige i
Herrens øyne og som forårsaket
smertefull omvendelse hos meg.

10 Men etter stor atrengsel
hørte Herren mine rop og be-
svarte mine bønner og har gjort
meg til et redskap i sin hånd
ved å bringe bså mange av dere
til kunnskap om hans sannhet.

11 Likevel roser jeg meg ikke
av dette, for jeg er uverdig til å
rose meg selv.

12 Og nå sier jeg til dere: Dere
har vært undertrykket av kong
Noah, og har vært i trelldom
under ham og hans prester, og
er blitt ført ut i synd av dem.

Derfor var dere bundet med
asyndens bånd.
13 Og når dere nå ved Guds

kraft er blitt befridd fra disse
lenker — ja, fra kong Noah og
hans folks hender og også fra
misgjerningenes lenker — øn-
sker jeg at dere skal aholde fast
ved denne bfrihet hvorved dere
er gjort fri, og ikke betro cnoen
mann å være konge over dere.

14 Og betro heller ingen å være
deres alærer eller åndelige leder
uten at han er en Guds mann
som vandrer på hans veier og
holder hans bud.

15 Slik lærte Alma sitt folk at
enhver skulle aelske sin neste
som seg selv så det ikke skulle
være noen bstridigheter blant
dem.

16 Og Alma var deres ahøy-
prest, for han hadde grunnlagt
deres kirke.

17 Og det skjedde at ingen
mottok amyndighet til å forkyn-
ne eller undervise uten at det
var ved ham fra Gud. Derfor
innviet han alle deres prester
og alle deres lærere, og ingen
ble innviet uten at de var rett-
ferdige menn.

18 Derfor våket de over sitt folk
og alivnærte dem med det som
har med rettferdighet å gjøre.

19 Og det skjedde at det begyn-
te å gå dem overmåte vel i lan-
det, og de kalte landet Helam.

20 Og det skjedde at de

23 7a Mosiah 27:3–5.
9a Ord 16:12;

Mosiah 11:1–15.
b Mosiah 17:1–4.

10a L&p 58:4.
b Mosiah 18:35.

12a 2 Ne 28:19–22.
13a Gal 5:1.

b vs Fri, frihet.
c Mosiah 29:13.

14a Mosiah 18:18–22.
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b 3 Ne 11:28–29.
16a Mosiah 26:7.
17a vs Myndighet;

Prestedømme.
18a 1 Tim 4:6.
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formerte seg, det gikk dem
overmåte vel i Helams land, og
de bygget en by som de kalte
Helams by.
21 Likevel finner Herren det

tjenlig å arefse sitt folk, ja, han
prøver deres btålmodighet og
deres tro.

22 Ikke desto mindre, enhver
som setter sin alit til ham, skal
bli bløftet opp på den siste dag,
ja, og slik var det med dette folk.
23 For se, jeg vil vise dere at de

ble ført i trelldom, og ingen an-
dre kunne befri dem enn Herren
deres Gud — Abrahams, Isaks
og Jakobs Gud.

24 Og det skjedde at han frid-
de dem ut, og han viste dem sin
mektige kraft, og stor var deres
glede.

25 For se, det skjedde at mens
de var i Helams land, ja, i byen
Helam, mens de dyrket det om-
kringliggende landområde, se,
da kom en hær lamanitter inn
over landets grenser.

26 Nå skjedde det at Almas
brødre flyktet fra sine marker
og samlet seg i byen Helam, og
de ble meget redde ved synet
av lamanittene.

27 Men Alma gikk frem og sto
blant dem og formante dem til
ikke å være redde, men at de
skulle huske Herren sin Gud,
og han ville befri dem.

28 Derfor kuet de sin frykt og
begynte å rope til Herren at han
ville bløtgjøre lamanittenes hjer-
ter, så de ville spare dem og
deres hustruer og deres barn.

29 Og det skjedde at Herren
bløtgjorde lamanittenes hjerter.
Og Alma og hans brødre gikk
frem og overga seg i deres hen-
der, og lamanittene tok Helams
land i besittelse.

30 Nå hadde lamanittenes
hærstyrker som hadde forfulgt
kong Limhis folk, gått seg bort
i villmarken i mange dager.

31 Og se, de hadde funnet kong
Noahs prester på et sted de kalte
Amulon, og de hadde begynt å
ta Amulons land i besittelse og
hadde begynt å dyrke jorden.

32 Nå var Amulon navnet på
disse prestenes leder.

33 Og det skjedde at Amulon
bønnfalt lamanittene, og han
sendte også deres hustruer, som
var alamanittenes døtre, mot
dem for å bønnfalle sine brødre
om ikke å drepe deres ektemenn.

34 Og lamanittene hadde
amedlidenhet med Amulon og
hans brødre og drepte dem ikke
på grunn av deres hustruer.

35 Og Amulon og hans brødre
sluttet seg til lamanittene, og
de reiste omkring i villmarken
på leting etter Nephis land da
de oppdaget Helams land, som
Alma og hans brødre hadde
tatt i besittelse.

36 Og det skjedde at lamanitte-
ne lovet Alma og hans brødre at
hvis de ville vise dem veien som
førte til Nephis land, ville de
skjenke dem livet og friheten.

37 Men etter at Alma hadde vist
dem veien som førte til Nephis
land, ville ikke lamanittene

21a Hel 12:3;
L&p 98:21.
vs Refse, refselse.

b vs Tålmodighet.
22a vs Tillit.

b 1 Ne 13:37.

33a Mosiah 20:3–5.
34a vs Medlidenhet.
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holde sitt løfte, men de satte
ut avakter over Alma og hans
brødre rundt omkring i Helams
land.

38 Og resten av dem dro til
Nephis land, og en del av dem
vendte tilbake til Helams land
og hadde også med seg hustru-
ene og barna til de vaktene som
var blitt etterlatt i landet.

39 Og lamanittenes konge had-
de gitt Amulon tillatelse til å væ-
re konge og regent over hans
folk som var i Helams land. Li-
kevel skulle han ikke ha myn-
dighet til å gjøre noe som var
mot lamanittenes konges vilje.

KAPITTEL 24

Amulon forfølger Alma og hans folk
— De vil bli henrettet hvis de ber
— Herren får deres byrder til å
virke lette — Han frir dem ut av
trelldom, og de vender tilbake til
Zarahemla. Ca. 145–120 f.Kr.
Og det skjedde at Amulon vant
yndest i lamanittenes konges
øyne, derfor tillot lamanittenes
konge at han og hans brødre
ble utnevnt til lærere over hans
folk, ja, over det folk som var i
Shemlons land og i Shiloms
land og i Amulons land.

2 For lamanittene hadde tatt
alle disse land i besittelse, der-
for hadde lamanittenes konge
utnevnt konger over alle disse
land.

3 Og nå het lamanittenes
konge Laman, for han var blitt
oppkalt etter sin far. Derfor ble

han kalt kong Laman, og han
var konge over et tallrikt folk.

4 Og han utnevnte lærere fra
Amulons brødre i hvert land
som var i hans folks besittelse,
og slik begynte Nephis språk
å bli undervist blant hele det
lamanittiske folk.

5 Og de var et innbyrdes fre-
delig folk, likevel kjente de
ikke Gud. Amulons brødre un-
derviste dem heller ikke noe
om Herren deres Gud eller om
Moseloven, og lærte dem heller
ikke Abinadis ord.

6 Men de underviste dem så
de skulle føre sin opptegnelse,
og så de kunne skrive til hver-
andre.

7 Og slik begynte lamanittene
å bli stadig rikere, og de begyn-
te å handle med hverandre og
bli mektige og begynte å bli et
listig og klokt folk hva verdens
visdom angår, ja, et meget listig
folk som frydet seg over allslags
ugudelighet og plyndring unn-
tatt blant sine egne brødre.

8 Og nå skjedde det at Amu-
lon begynte å utøve amyndig-
het over Alma og hans brødre
og begynte å forfølge ham og
fikk sine barn til å forfølge der-
es barn.

9 For Amulon kjente Alma,
visste at han hadde vært aen av
kongens prester, og at det var
han som trodde Abinadis ord
og ble drevet på flukt av kon-
gen. Og derfor var han sint på
ham, for han var underlagt
kong Laman; likevel utøvet
han myndighet over dem og

37a Mosiah 24:8–15. 24 8a L&p 121:39. 9a Mosiah 17:1–4; 23:9.
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påla dem barbeidsoppgaver og
satte arbeidsfogder over dem.

10 Og det skjedde at deres li-
delser var så store at de begynte
å rope med stor kraft til Gud.

11 Og Amulon befalte dem at
de skulle holde opp med å rope.
Og han satte vakter over dem
for å passe på dem, så alle som
ble grepet i å påkalle Gud, skul-
le drepes.

12 Og Alma og hans folk opp-
løftet ikke sin røst til Herren
sin Gud, men aåpnet sine hjer-
ter for ham, og han kjente deres
hjerters tanker.
13 Og det skjedde at Herrens

røst kom til dem i deres lidelser
og sa: Løft deres hoder og vær
ved godt mot, for jeg kjenner til
pakten som dere har inngått
med meg, og jeg vil slutte en
pakt med mitt folk og fri dem
ut av trelldom.

14 Og jeg vil også lette de
byrder som er lagt på deres
skuldre, så dere ikke engang
kan føle dem på ryggen, ja, når
dere er i trelldom, og dette vil
jeg gjøre så dere heretter kan
stå som avitner for meg og så
dere med sikkerhet kan vite
at jeg, Gud Herren, ser til mitt
folk i deres blidelser.

15 Og nå skjedde det at de
byrder som var lagt på Alma
og hans brødre, ble gjort lette.
Ja, Herren astyrket dem så de
kunne bære sine bbyrder med
letthet, og de underkastet seg

hele Herrens vilje med glede
og ctålmodighet.
16 Og det skjedde at deres tro

og tålmodighet var så stor at
Herrens røst kom til dem igjen
og sa: Vær ved godt mot, for i
morgen vil jeg fri dere ut av
trelldom.

17 Og han sa til Alma: Du skal
gå foran dette folk, og jeg vil gå
med deg og fri dette folk ut av
atrelldom.
18 Nå skjedde det at Alma og

hans folk om natten samlet sine
hjorder sammen og også noe av
sitt korn, ja, hele natten samlet
de sine hjorder sammen.

19 Og om morgenen lot Herren
en adyp søvn falle over lama-
nittene, ja, og alle deres arbeids-
fogder lå i dyp søvn.

20 Og Alma og hans folk dro
ut i villmarken, og da de hadde
reist hele dagen, slo de opp
sine telt i en dal, og de kalte
dalen Alma, fordi han viste vei
i villmarken.

21 Ja, og i dalen Alma utøste
de sin atakk til Gud fordi han
hadde vært barmhjertig mot
dem og lettet deres byrder og
hadde fridd dem ut av trelldom.
For de var i trelldom, og ingen
andre enn Herren deres Gud
kunne befri dem.

22 Og de takket Gud, ja, alle
deres menn og alle deres kvin-
ner og alle deres barn som
kunne tale, oppløftet sin røst
og priste sin Gud.

b Mosiah 21:3–6.
12a vs Bønn.
14a vs Vitne, vitnesbyrd.

b vs Motgang.
15a Mat 11:28–30.

b Alma 31:38; 33:23.
c L&p 54:10.

vs Tålmodighet.
17a vs Fangenskap.
19a 1 Sam 26:12.

21a vs Takknemlig,
takknemlighet,
takksigelse.



Mosiah 24:23–25:12 212

23 Og nå sa Herren til Alma:
Skynd deg og kom dere ut av
dette land, du og dette folk, for
lamanittene har våknet og for-
følger dere. Derfor, kom dere ut
av dette land, og jeg vil stanse
lamanittene i denne dalen så de
ikke forfølger dette folk videre.

24 Og det skjedde at de dro ut
av dalen og fortsatte sin reise
ut i villmarken.

25 Og etter at de hadde vært i
villmarken i tolv dager, kom de
frem til Zarahemlas land, og
kong Mosiah tok også imot dem
med glede.

KAPITTEL 25

Etterkommere av Mulek i Zarahem-
la blir nephitter — De får høre om
Almas folk og om Zeniff — Alma
døper Limhi og hele hans folk —
Mosiah gir Alma tillatelse til å
organisere Guds Kirke. Ca. 120 f.Kr.
Og nå lot kong Mosiah hele fol-
ket bli samlet.

2 Nå var det ikke så mange av
Nephis barn — eller så mange
av dem som var Nephis etter-
kommere — som det var av
aZarahemlas folk og de som ble
med ham ut i villmarken. Og
Zarahemla var en etterkommer
av bMulek.
3 Og det var ikke så mange av

Nephis og Zarahemlas folk som
det var av lamanittene, ja, de
var ikke halvparten så mange.

4 Og nå var hele Nephis
folk forsamlet, og også hele

Zarahemlas folk, og de var for-
samlet i to grupper.

5 Og det skjedde at Mosiah
leste, og lot lese, Zeniffs opp-
tegnelser for sitt folk. Ja, han
leste opptegnelsene om Zeniffs
folk — fra den tid de forlot
Zarahemlas land til de vendte
tilbake igjen.

6 Og han leste også beretnin-
gen om Alma og hans brødre og
alle deres lidelser, fra den tid
de forlot Zarahemlas land og til
den tid de vendte tilbake igjen.

7 Og da Mosiah hadde lest
opptegnelsene, ble hans folk
som oppholdt seg i landet, slått
av undring og forbauselse.

8 For de visste ikke hva de
skulle tro, for da de så dem som
var fridd aut av trelldom, ble de
fylt med overmåte stor glede.

9 Og videre, når de tenkte på
sine brødre som var blitt drept
av lamanittene, ble de fylt med
sorg og felte mange sorgens
tårer.

10 Og videre, når de tenkte på
Guds umiddelbare godhet og
hans makt til å fri Alma og hans
brødre ut av lamanittenes hen-
der og ut av trelldom, hevet de
sin røst og takket Gud.

11 Og videre, når de tenkte
på lamanittene som var deres
brødre, på deres syndige og
fordervede tilstand, ble de fylt
av asmerte og kval for deres
bsjelers velferd.

12 Og det skjedde at de som
var barn av Amulon og hans
brødre, som hadde tatt lama-

25 2a Omni 1:13–19.
b Hel 6:10.

vs Mulek.

8a Mosiah 22:11–13.
11a Mosiah 28:3–4;

Alma 13:27.

b vs Sjel — Sjelers
verdi.
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nittenes døtre til hustruer, var
misfornøyde med sine fedres
oppførsel, og de ville ikke len-
ger kalles ved sine fedres navn.
Derfor påtok de seg Nephis
navn, så de kunne kalles Nephis
barn og regnes blant dem som
ble kalt nephitter.
13 Og nå ble hele Zarahemlas

folk aregnet blant nephittene,
og dette fordi riket ikke var blitt
overlatt til andre enn dem som
var Nephis etterkommere.

14 Og nå skjedde det at da
Mosiah hadde sluttet å tale til
og lese for folket, ønsket han at
Alma også skulle tale til folket.

15 Og Alma talte til dem mens
de var forsamlet i store grup-
per, og han gikk fra gruppe til
gruppe og forkynte for folket,
omvendelse og tro på Herren.

16 Og han formante Limhis og
hans brødres folk, alle dem som
var blitt befridd fra trelldom,
at de skulle huske at det var
Herren som hadde befridd dem.

17 Og det skjedde at etter at
Alma hadde undervist folket
om mange ting og hadde avslut-
tet sin tale til dem, at kong Lim-
hi ønsket å bli døpt, og hele
hans folk ønsket også å bli døpt.

18 Derfor gikk Alma ut i van-
net og adøpte dem, ja, han døpte
dem på samme måte som han
døpte sine brødre i bMormons
vann. Ja, og alle han døpte,
tilhørte Guds kirke fordi de
trodde på Almas ord.

19 Og det skjedde at kong
Mosiah tillot Alma å opprette

menigheter overalt i Zarahem-
las land og ga ham amyndighet
til å ordinere prester og lærere
over hver menighet.

20 Nå ble dette gjort fordi det
var så mange mennesker at ikke
alle kunne ledes av én lærer.
Heller ikke kunne de alle høre
Guds ord i én forsamling.

21 Derfor samlet de seg i
forskjellige grupper som ble
kalt menigheter. Hver menig-
het hadde sine prester og sine
lærere, og hver prest forkynte
ordet slik Alma talte det til ham.

22 Og selv om det altså var
mange menigheter, var de alle
én akirke — ja, Guds kirke —
for det ble ikke forkynt noe an-
net i noen av menighetene enn
omvendelse og tro på Gud.

23 Og nå var det syv menighe-
ter i Zarahemlas land, og det
skjedde at alle som ønsket å
påta seg aKristi navn, eller
Guds navn, sluttet seg til Guds
menigheter.

24 Og de ble kalt aGuds folk.
Og Herren utøste sin Ånd over
dem, og de ble velsignet og det
gikk dem vel i landet.

KAPITTEL 26

Mange medlemmer av Kirken ledes
ut i synd av de vantro — Alma
blir lovet evig liv — De som om-
vender seg og blir døpt, blir tilgitt
— Kirkens medlemmer som lever
i synd, men som omvender seg og
bekjenner for Alma og for Herren,

13a Omni 1:19.
18a Mosiah 21:35.

b Mosiah 18:8–17.

19a vs Prestedømme.
22a Mosiah 18:17.
23a vs Jesus Kristus —

Navn, påta dere
Kristi navn.

24a vs Pakt.
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vil bli tilgitt, ellers vil de ikke bli
regnet blant Kirkens folk. Ca. 120–
100 f.Kr.

Nå skjedde det at det var mange
av den oppvoksende generasjon
som ikke kunne forstå kong
Benjamins ord, for de var små
barn da han talte til sitt folk, og
de trodde ikke på sine fedres
overleveringer.
2 De trodde ikke det som var

blitt sagt om de dødes oppstan-
delse, heller ikke trodde de på
Kristi komme.

3 Og nå, på grunn av sin vantro
kunne de ikke aforstå Guds ord,
og deres hjerter var forherdet.
4 Og de ville ikke bli døpt.

Heller ikke ville de slutte seg til
kirken. Og de var et adskilt folk
med hensyn til sin tro og forble
alltid siden i sin akjødelige og
syndige tilstand, for de ville
ikke påkalle Herren sin Gud.
5 Og nå, under kong Mosiahs

regjeringstid var de ikke halv-
parten så tallrike som Guds folk,
men på grunn av afrafall blant
brødrene ble de mer tallrike.
6 For det skjedde at de bedro

mange som var i kirken, med
sine smigrende ord og fikk dem
til å begå mange synder. Derfor
ble det nødvendig at de som
begikk synd, som var i kirken,
ble airettesatt av kirken.

7 Og det skjedde at de ble ført
frem for prestene og overlatt
til prestene av lærerne. Og

prestene førte dem frem for
Alma, som var ahøypresten.
8 Nå hadde kong Mosiah gitt

Alma myndighet over kirken.
9 Og det skjedde at Alma ikke

visste noe om dem, men det var
mange vitner mot dem, ja, folket
sto frem og vitnet om alle deres
mange synder.

10 Noe slikt hadde ikke hendt
i kirken før, derfor var Alma
bekymret og lot dem føre frem
for kongen.

11 Og han sa til kongen: Se,
her er mange som vi har ført
frem for deg, som er anklaget
av sine brødre. Ja, og de er blitt
grepet i forskjellige synder, og
de omvender seg ikke fra sine
synder. Derfor har vi ført dem
frem for deg så du kan dømme
dem for deres overtredelser.

12 Men kong Mosiah sa til
Alma: Se, jeg dømmer dem ikke,
derfor aoverlater jeg dem i dine
hender for å bli dømt.

13 Og nå ble Alma bekymret
igjen, og han gikk og spurte
Herren hva han skulle gjøre
med denne saken, for han var
redd for å gjøre noe som var
galt i Guds øyne.

14 Og det skjedde at etter at
han hadde åpnet hele sin sjel
for Gud, kom Herrens røst til
ham og sa:

15 Velsignet er du, Alma, og
velsignet er de som ble døpt i
aMormons vann. Du er velsig-
net på grunn av din overmåte

26 3a vs Forstand,
forståelse.

4a vs Naturlige
menneske.

5a vs Frafall;
Strid (trette).

6a Alma 5:57–58; 6:3.
vs Advare, advarsel.

7a Mosiah 29:42.
12a L&p 42:78–93.
15a Mosiah 18:30.
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store btro etter bare å ha hørt
min tjener Abinadis ord.

16 Og velsignet er de på grunn
av sin overmåte store tro etter
bare å ha hørt de ord du har talt
til dem.

17 Og velsignet er du fordi du
har opprettet en akirke blant
dette folk. Og de skal grunnfes-
tes, og de skal være mitt folk.

18 Ja, velsignet er dette folk
som er villig til å bære mitt
anavn, for ved mitt navn skal
de kalles, og de er mine.
19 Og fordi du har spurt

meg om overtrederen, er du
velsignet.

20 Du er min tjener, og jeg
inngår en pakt med deg om at
du skal ha aevig liv, og du skal
tjene meg og gå frem i mitt
navn og samle mine får.

21 Og den som vil høre min
røst, skal være mitt afår. Og ham
skal dere motta i kirken, og ham
vil jeg også motta.

22 For se, dette er min kirke,
hver den som adøpes, skal dø-
pes til omvendelse, og enhver
som dere tar imot, skal tro på
mitt navn, og ham vil jeg btilgi
med gavmild hånd.

23 For det er jeg som apåtar
meg verdens synder. For det
er jeg som har bskapt dem, og
det er jeg som gir den som tror

inntil enden, en plass ved min
høyre hånd.

24 For se, ved mitt navn blir
de kalt, og hvis de akjenner meg,
skal de komme frem og få en
plass ved min høyre hånd i all
evighet.

25 Og det skal skje at ved lyden
av den aannen basun skal de
som aldri har bkjent meg, kom-
me frem og stå for meg.

26 Og da skal de vite at jeg er
Herren deres Gud, at jeg er der-
es Forløser, men de ville ikke
bli forløst.

27 Og da vil jeg bekjenne for
dem at jeg aldri har akjent dem,
og de skal bgå bort til cevigva-
rende ild som er beredt for dje-
velen og hans engler.

28 Derfor sier jeg til deg at den
som ikke vil ahøre min røst, skal
dere ikke innlemme i min kirke,
for ham vil jeg ikke motta på
den siste dag.

29 Derfor sier jeg til deg: Gå,
og enhver som begår overtre-
delser mot meg, skal du adøm-
me i bforhold til de synder
han har begått, og hvis han
cbekjenner sine synder for deg
og meg og domvender seg i
hjertets oppriktighet, skal du
etilgi ham, og jeg vil tilgi ham
også.

30 Ja, og aså ofte som mitt folk

b Mosiah 17:2.
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bomvender seg, vil jeg tilgi dem
deres overtredelser mot meg.

31 Og dere skal også atilgi
hverandres overtredelser, for
sannelig sier jeg dere, den som
ikke tilgir sin nestes overtre-
delser når han sier han omven-
der seg, har bragt seg selv
under fordømmelse.

32 Nå sier jeg til deg: Gå, og
den som ikke vil omvende seg
fra sine synder, skal ikke regnes
blant mitt folk, og dette skal
gjelde fra nå av.

33 Og det skjedde at da Alma
hadde hørt disse ord, skrev han
dem ned så han kunne ha dem,
og for å kunne dømme denne
kirkens folk i henhold til Guds
befalinger.

34 Og det skjedde at Alma
gikk og dømte dem som var
blitt grepet i misgjerning, iføl-
ge Herrens ord.

35 Og enhver som omvendte
seg fra sine synder og abekjente
dem, regnet han blant kirkens
folk.
36 Og de som ikke ville bekjen-

ne sine synder og omvende seg
fra sin misgjerning, ble ikke reg-
net blant kirkens folk, og deres
navn ble astrøket ut.
37 Og det skjedde at Alma ord-

net alle kirkens anliggender. Og
de begynte igjen å ha fred, og
det gikk overmåte vel med alle
kirkens anliggender, de tok seg
i vare overfor Gud, mottok man-
ge og døpte mange.

38 Og alt dette gjorde Alma og
hans medarbeidere som ledet
kirken. De vandret med all flid,
underviste Guds ord i alle ting,
hadde alle slags lidelser idet
de ble forfulgt av alle dem som
ikke tilhørte Guds kirke.

39 Og de irettesatte sine brø-
dre, og enhver av dem ble også
airettesatt ved Guds ord i for-
hold til sine synder — de syn-
der de hadde begått — og ble
befalt av Gud å bbe uavlatelig
og ctakke for alle ting.

KAPITTEL 27

Mosiah forbyr forfølgelse og påbyr
likhet — Alma den yngre og Mosi-
ahs fire sønner forsøker å ødelegge
Kirken — En engel viser seg og
befaler dem å slutte med deres onde
handlinger — Alma blir slått stum
— Hele menneskeheten må bli født
på ny for å oppnå frelse — Alma
og Mosiahs sønner forkynner det
glade budskap. Ca. 100–92 f.Kr.
Og nå skjedde det at den forføl-
gelse som de vantro utsatte kir-
ken for, ble så stor at kirkens
medlemmer begynte å knurre
og beklage seg til sine ledere
om saken, og de beklaget seg til
Alma. Og Alma forela saken for
kong Mosiah, og Mosiah råd-
førte seg med sine prester.

2 Og det skjedde at kong Mo-
siah sendte ut en kunngjøring
over hele landet om at ingen

b Esek 33:11, 15–16;
Apg 3:19–20;
Mosiah 29:19–20.

31a 3 Ne 13:14–15;
L&p 64:9–10.

35a vs Bekjenne,
bekjennelse.

36a 2M 32:33; Alma 1:24.
vs Livets bok;
Utelukkelse.

39a vs Advare, advarsel.
b 2 Ne 32:8–9.
c vs Takknemlig,

takknemlighet,
takksigelse.
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vantro skulle aforfølge noen av
dem som tilhørte Guds kirke.
3 Og alle menigheter fikk

streng befaling om at det ikke
skulle være noen forfølgelse
blant dem, at det skulle være
alikhet blant alle mennesker,
4 at de ikke skulle la stolthet

eller hovmod forstyrre afreden,
at enhver skulle bakte sin neste
som seg selv og arbeide med
sine egne hender for å forsørge
seg.

5 Ja, og alle deres prester
og lærere skulle aarbeide med
sine egne hender for å forsørge
seg — i alle tilfeller unntatt un-
der sykdom eller i stor nød —
og ved å gjøre dette mottok de
rikelig av bGuds nåde.

6 Og det begynte igjen å bli
fred i landet og folket begynte
å bli meget tallrikt og begynte å
bre seg utover hele landet, ja
mot nord og mot syd, mot øst
og mot vest, og de bygget store
byer og landsbyer i alle deler
av landet.

7 Og Herren så til dem og ga
dem fremgang, og de ble et stort
og velstående folk.

8 Nå ble Mosiahs sønner reg-
net blant de vantro, og en av
aAlmas sønner ble også regnet
blant dem, og han ble kalt
Alma etter sin far. Likevel ble
han en meget ugudelig og en
bavgudsdyrkende mann. Og
han var en mann av mange ord
og talte meget smigrende til

folket, derfor fikk han mange
av folket til begå de samme
misgjerninger som han.

9 Og han ble en stor hindring
for Guds kirkes fremgang, for
han astjal folkets hjerter, var
årsak til stor splid blant folket
og ga Guds fiende anledning
til å utøve sin makt over dem.

10 Og nå skjedde det at mens
han gikk omkring for å ødeleg-
ge Guds kirke — for han gikk
omkring i all hemmelighet sam-
men med Mosiahs sønner og
forsøkte å ødelegge kirken og
føre Herrens folk på villspor,
stikk i strid med Guds, ja, også
med kongens befalinger —

11 Og som jeg sa til dere, mens
de gikk omkring og gjorde
aopprør mot Gud, se, da bviste
Herrens cengel seg for dem, og
han kom ned som i en sky, og
han talte som med en torden-
røst som fikk jorden de sto på,
til å skjelve.

12 Og så stor var deres forbau-
selse at de falt til jorden og for-
sto ikke de ord han talte til dem.

13 Likevel ropte han igjen og
sa: Alma, reis deg og stå frem,
for hvorfor forfølger du Guds
kirke? For Herren har sagt:
aDette er min kirke, og jeg vil
grunnfeste den, og intet annet
skal omstyrte den enn mitt
folks overtredelse.

14 Og engelen sa videre: Se,
Herren har hørt sitt folks abøn-
ner og sin tjener Almas, din fars,

27 2a vs Forfølge,
forfølgelse.

3a Mosiah 23:7; 29:32.
4a vs Fred.

b vs Akte.
5a Mosiah 18:24, 26.

b vs Nåde.
8a vs Alma, sønn av

Alma.
b vs Avgudsdyrkelse.

9a 2 Sam 15:1–6.
11a vs Opprør.

b Apg 9:1–9;
Alma 8:15.

c vs Engler.
13a vs Jesus Kristus —

Overhode, kirkens.
14a Alma 10:22.
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bønner også, for han har bedt i
stor tro for deg om at du måtte
bringes til kunnskap om sann-
heten. Derfor, i denne hensikt
har jeg kommet for å overbevise
deg om Guds kraft og myndig-
het, så hans tjeneres bbønner
kunne bli besvart i forhold til
deres tro.
15 Og se, kan du bestride Guds

kraft? For se, får ikke min røst
jorden til å skjelve? Og kan du
ikke også se meg fremfor deg?
Og jeg er sendt fra Gud.

16 Nå sier jeg deg: Gå, og husk
dine fedres fangenskap i Hel-
ams land og i Nephis land, og
husk hvor store ting han har
gjort for dem. For de var i trell-
dom, og han abefridde dem. Og
nå sier jeg til deg, Alma: Gå din
vei og forsøk ikke mer å øde-
legge kirken, så deres bønner
kan bli besvart selv om du
skulle ønske å bli vist bort.
17 Og nå skjedde det at dette

var de siste ord som engelen
talte til Alma, og han forlot dem.

18 Og nå falt Alma og de som
var med ham, igjen til jorden,
for de var meget forbauset, for
med sine egne øyne hadde de
sett en Herrens engel, og hans
røst var som torden som rystet
jorden, og de visste at det ikke
var noe annet enn Guds kraft
som kunne ryste jorden og få
den til å skjelve som om den
skulle gå i stykker.

19 Og Alma var så forbauset at
han ble stum så han ikke kunne

åpne sin munn. Ja, og han ble
svak, ja, så han ikke kunne beve-
ge sine hender. Derfor ble han
tatt av dem som var med ham
og båret hjelpeløs helt til han
ble lagt fremfor sin far.

20 Og de fortalte hans far alt
som hadde hendt dem, og hans
far frydet seg, for han visste at
det var Guds kraft.

21 Og han lot en folkemengde
komme sammen så de kunne
være vitne til hva Herren hadde
gjort for hans sønn og også for
dem som var med ham.

22 Og han lot prestene komme
sammen, og de begynte å faste
og be til Herren sin Gud om at
han ville åpne Almas munn så
han kunne tale, og også at hans
lemmer måtte få sin styrke til-
bake så folkets øyne kunne bli
åpnet og de kunne se og forstå
Guds godhet og herlighet.

23 Og det skjedde at etter at de
hadde fastet og bedt i et tidsrom
av to dager og to netter, fikk
Almas lemmer sin styrke tilba-
ke, og han sto opp og begynte å
tale til dem og ba dem være
ved godt mot.

24 For, sa han, jeg har omvendt
meg fra mine synder og er blitt
aforløst av Herren. Se, jeg er
født av Ånden.

25 Og Herren sa til meg: Bli
ikke forundret over at hele
menneskeheten, ja, menn og
kvinner, alle nasjoner, slekter,
tungemål og folk, må bli afødt
på ny, ja, født av Gud, og bli

b Mormon 9:36–37.
16a Mosiah 23:1–4.
24a 2 Ne 2:6–7.

vs Forløse, forløst,

forløsning.
25a Rom 6:3–11;

Mosiah 5:7;
Alma 5:14;

Moses 6:59.
vs Født på ny, født
av Gud.
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bforandret fra sin ckjødelige og
falne tilstand til en rettferdig
tilstand og bli forløst av Gud og
bli hans sønner og døtre.

26 Og på denne måten blir de
nye skapninger, og hvis de ikke
gjør dette, kan de på aingen
måte arve Guds rike.

27 Jeg sier dere at hvis dette
ikke skjer, må de vises bort, og
dette vet jeg, for jeg var nær
ved å bli vist bort.

28 Ikke desto mindre, etter å ha
kjempet meg gjennom mange
trengsler og omvendt meg nes-
ten til døde, har Herren i sin
barmhjertighet funnet det gavn-
lig å rive meg ut av en aevigva-
rende ild, og jeg er født av Gud.

29 Min sjel er blitt forløst fra
bitterhets galle og syndens len-
ker. Jeg var i den mørkeste av-
grunn, men nå ser jeg Guds
strålende lys. Min sjel var asøn-
derrevet i evig pinsel, men jeg
er revet ut, og min sjel pines
ikke mer.

30 Jeg forkastet min Forløser
og fornektet det som var blitt
uttalt ved våre fedre. Men nå
som de kan forutse at han vil
komme og at han husker enhver
skapning som han har skapt, vil
han åpenbare seg for alle.

31 Ja, ahvert kne skal bøyes og
hver tunge bekjenne for ham.
Ja, på den siste dag når alle men-
nesker skal stå frem og bdøm-
mes av ham, da skal de bekjenne
at han er Gud. Da skal de som

lever cuten Gud i verden, be-
kjenne at det er rettferdig for
dem å bli dømt til en evigva-
rende straff, og de skal skjelve
og beve og krype sammen un-
der hans daltseende blikk.

32 Og nå skjedde det at fra
denne tid av begynte Alma å
undervise folket, og de som var
sammen med Alma da engelen
viste seg for dem. De reiste
rundt omkring i hele landet,
bekjentgjorde for hele folket
hva de hadde hørt og sett, og
forkynte Guds ord under stor
trengsel, ble heftig forfulgt av
de vantro og ble slått av mange
av dem.

33 Men til tross for alt dette
var de til stor trøst for kirken,
styrket deres tro og formante
dem med langmodighet og un-
der store anstrengelser til å
holde Guds bud.

34 Og fire av dem var aMosi-
ahs sønner, og deres navn var
Ammon og Aaron og Omner
og Himni. Dette var Mosiahs
sønners navn.

35 Og de reiste rundt omkring
i hele Zarahemlas land og blant
hele det folk som kong Mosiah
regjerte over, og strevde iher-
dig for å utbedre all den skade
de hadde påført kirken, bekjen-
te alle sine synder og fortalte
alt de hadde sett, og forklarte
profetiene og Skriftene for alle
som ønsket å høre dem.

36 Og slik var de redskaper i

b Mosiah 3:19; 16:3.
c vs Kjødelig.

26a Joh 3:5.
28a 2 Ne 9:16.
29a Mosiah 2:38.

31a Fil 2:9–11;
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L&p 88:104.
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c Alma 41:11.
d vs Gud.

34a vs Ammon, sønn
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Guds hender til å bringe mange
til kunnskap om sannheten, ja,
til kunnskap om sin Forløser.
37 Og hvor velsignet er de

ikke! For de aforkynte fred, de
forkynte bgodt budskap om det
gode, og de fortalte folket at
Herren regjerer.

KAPITTEL 28

Mosiahs sønner drar ut for å for-
kynne for lamanittene — Mosiah
bruker de to seer-stenene og over-
setter jareditt-platene. Ca. 92 f.Kr.
Nå skjedde det at etter at
aMosiahs sønner hadde gjort
alle disse ting, tok de et lite
antall med seg og vendte tilbake
til sin far, kongen, og spurte om
han ville tillate at de sammen
med dem de hadde valgt ut,
kunne dra opp til bNephis land
og forkynne det de hadde hørt,
så de kunne gi Guds ord til sine
brødre, lamanittene —
2 så de kanskje kunne bringe

dem til kunnskap om Herren
deres Gud, overbevise dem
om deres fedres synder og så
de kanskje kunne helbrede dem
for deres ahat til nephittene, så
de også kunne fryde seg i
Herren sin Gud og så de kunne
bli vennlige mot hverandre, og
så det ikke mer skulle være
stridigheter i hele det land som

Herren deres Gud hadde gitt
dem.

3 Nå ønsket de at frelse skulle
forkynnes for enhver skapning,
for de kunne ikke aholde ut at
noen bmenneskesjel skulle forgå.
Ja, bare tanken på at en sjel
skulle lide cuendelig pine, fikk
dem til å skjelve og beve.

4 Og slik virket Herrens Ånd
på dem, for de var syndere av
aller averste slag. Og Herren
fant det for godt i sin grenselø-
se bbarmhjertighet å spare dem.
Likevel led de store sjelekvaler
på grunn av sine synder, led
meget og fryktet at de skulle bli
vist bort for evig.

5 Og det skjedde at de bønn-
falt sin far i mange dager om å
få dra opp til Nephis land.

6 Og kong Mosiah gikk og
spurte Herren om han skulle
la sine sønner dra opp blant la-
manittene for å forkynne ordet.

7 Og Herren sa til Mosiah: La
dem dra opp, for mange skal tro
på deres ord, og de skal få evig
liv. Og jeg vil afri dine sønner ut
av lamanittenes hender.

8 Og det skjedde at Mosiah lot
dem dra ut og gjøre som de
hadde bedt om.

9 Og de areiste ut i villmarken
for å dra opp og forkynne ordet
blant lamanittene, og jeg skal
senere gi en bberetning om hvor-
dan det gikk med dem.
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Mosiah 15:14–17.
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10 Nå hadde ikke kong Mosiah
noen han kunne overlate riket
til, for ingen av hans sønner ville
ta imot riket.

11 Derfor tok han opptegnel-
sene som var gravert på ames-
singplatene, og også Nephis
plater og alle de ting som han
hadde tatt vare på og oppbevart
ifølge Guds befalinger, etter å
ha oversatt og fått skrevet de
opptegnelser som var på bgull-
platene som hadde blitt funnet
av Limhis folk og som ble over-
levert til ham av Limhi.

12 Og dette gjorde han fordi
hans folk var meget spent, for
de ønsket meget sterkt å få vite
noe om de mennesker som var
blitt drept.

13 Og nå oversatte han dem
ved hjelp av de to astenene som
var innfattet i en bue.

14 Nå var disse beredt fra be-
gynnelsen av og ble overlevert
fra generasjon til generasjon til
oversettelse av språk.

15 Og de er blitt oppbevart og
tatt vare på ved Herrens hånd,
så han kunne avsløre for enhver
skapning som skulle bo i lan-
det, sitt folks misgjerninger og
avskyeligheter.

16 Og den som har disse ting,
kalles en aseer — som i for-
dums tid.

17 Etter at Mosiah nå hadde
oversatt disse opptegnelsene,
se, de ga en beretning om de
mennesker som ble adrept —
fra de ble drept og tilbake til

den tid da det bstore tårn ble
bygget, da Herren cforvirret fol-
kets språk og de ble adspredt
over hele jordens overflate —
ja, fra denne tid og tilbake til
Adams skapelse.

18 Denne beretningen frem-
kalte overmåte stor sorg hos
Mosiahs folk, ja, de ble fylt av
sorg. Likevel ga den dem stor
kunnskap som de frydet seg
over.

19 Og denne beretningen
skal bli skrevet senere, for se,
det er nødvendig at alle men-
nesker får kjennskap til de
ting som er skrevet i denne
beretningen.

20 Og nå, som jeg sa til dere,
etter at kong Mosiah hadde gjort
disse ting, tok han amessingpla-
tene og alle de ting som han
hadde oppbevart, og overlever-
te dem til Alma, som var Almas
sønn — ja, alle opptegnelsene
og også buttyderne overleverte
han — og befalte ham at han
skulle coppbevare og ta vare på
dem og også føre en opptegnel-
se over folket og overlevere dem
fra generasjon til generasjon slik
de var blitt overlevert fra den
tid Lehi forlot Jerusalem.

KAPITTEL 29

Mosiah foreslår at det velges dom-
mere i stedet for en konge — Urett-
ferdige konger fører sitt folk inn i
synd — Alma den yngre velges til

11a vs Messingplater.
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øverste dommer ved folkets røst —
Han er også høypresten over Kirken
— Alma den eldre og Mosiah dør.
Ca. 92–91 f.Kr.

Da nå Mosiah hadde gjort det-
te, sendte han bud ut over hele
landet blant hele folket da han
ønsket å vite hvem som skulle
være deres konge.

2 Og det skjedde at folkets røst
lød slik: Vi ønsker at din sønn
Aaron skal være vår konge og
vår regent.

3 Nå hadde Aaron dratt
opp til Nephis land, derfor
kunne ikke kongen overlate
riket til ham. Aaron ville heller
ikke overta riket, ja, ingen av
aMosiahs sønner var villige til å
overta riket.
4 Derfor sendte kong Mosiah

bud ut blant folket igjen. Ja,
han sendte en skrivelse ut blant
folket, og dette er de ord som
ble skrevet:

5 Se, dere som er mitt folk eller
mine brødre, for jeg betrakter
dere som brødre. Jeg ønsker at
dere skal overveie den sak dere
er bedt om å overveie, for dere
ønsker å ha en akonge.

6 Nå forteller jeg dere at
han som riket med rette til-
hører, har avslått og vil ikke
overta riket.

7 Og hvis det nå skulle bli ut-
nevnt en annen i hans sted, se,
da er jeg redd for at det ville
oppstå stridigheter blant dere.
Og hvem vet om ikke min
sønn, som riket med rette tilhø-
rer, kunne bli sint og trekke

med seg en del av dette folk,
noe som ville føre til kriger og
stridigheter blant dere, noe som
igjen ville forårsake stor blods-
utgytelse, og at man fordreier
Herrens vei og ødelegger man-
ge menneskesjeler.

8 Nå sier jeg dere: La oss være
kloke og overveie disse ting,
for vi har ingen rett til å ta livet
av min sønn. Heller ikke har
vi noen rett til å ta livet av en
annen som måtte bli utnevnt
i hans sted.

9 Og hvis min sønn skulle
vende tilbake til sin stolthet og
sine verdiløse ting, ville han
tilbakekalle det som han har
sagt, og kreve sin rett til riket,
noe som ville få ham, og også
dette folk, til å begå stor synd.

10 Og la oss nå være kloke
og forutse dette og gjøre det
som vil sikre freden for dette
folk.

11 Derfor vil jeg være konge
for dere resten av mine dager,
men la oss likevel autnevne
bdommere til å dømme dette
folk ifølge vår lov, og vi vil på
ny ordne dette folks anliggen-
der, for vi vil utnevne kloke
menn til å være dommere som
vil dømme dette folk ifølge
Guds bud.

12 Nå er det bedre for et
menneske å bli dømt av Gud
enn av mennesker, for Guds
dom er alltid rettferdig, men
menneskenes dom er ikke all-
tid rettferdig.

13 Hvis det derfor var mulig
for dere å få arettferdige menn

29 3a Mosiah 27:34.
5a 1 Sam 8:9–19.

11a Mosiah 29:25–27.
b 2M 18:13–24.

13a Mosiah 23:8, 13–14.
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til å være deres konger som ville
grunnfeste Guds lover og døm-
me dette folk ifølge hans bud,
ja, hvis dere kunne få menn til å
være deres konger som ville gjø-
re slik min far bBenjamin gjorde
for dette folk, jeg sier dere at
hvis det alltid kunne være slik,
da ville det være tjenlig for dere
alltid å ha en konge til å regjere
over dere.
14 Og jeg har selv arbeidet av

all kraft og med alle de evner
jeg har vært i besittelse av, for
å lære dere Guds bud og opp-
rette fred rundt omkring i lan-
det, så det ikke skulle være
noen kriger eller stridigheter,
verken tyveri eller plyndring,
verken mord eller noen slags
misgjerning.

15 Og enhver som har begått
en synd, har jeg astraffet ifølge
den overtredelse han har begått,
og ifølge den lov som er gitt til
oss av våre fedre.

16 Nå sier jeg dere at ettersom
ikke alle mennesker er rettfer-
dige, er det ikke tjenlig for dere
å ha en konge eller konger til å
regjere over dere.

17 For se, hvor mange asynder
kan ikke én bugudelig konge
være årsak til, ja, og hvilke store
ødeleggelser!
18 Ja, husk kong Noah, hans

augudelighet og hans avskye-
ligheter og også hans folks
ugudelighet og avskyeligheter.

Se hvilke store ødeleggelser som
kom over dem, og på grunn av
sine synder ble de også ført i
btrelldom.

19 Og om det ikke hadde vært
for deres allvitende Skapers
inngripen — på grunn av deres
oppriktige omvendelse — måtte
de uunngåelig ha vært i trelldom
inntil nå.

20 Men se, han befridde dem
fordi de aydmyket seg for ham.
Og fordi de bropte med stor
kraft til ham, fridde han dem
ut av trelldom. Og slik virker
Herren med sin kraft i alle for-
hold blant menneskenes barn
og rekker ut cbarmhjertighetens
arm mot dem som setter sin dlit
til ham.

21 Og se, nå sier jeg dere,
dere kan ikke avsette en konge
som er full av synd, uten at det
blir stor strid og stor blodsut-
gytelse.

22 For se, han har sine avenner
som deltar i hans synder, og
han omgir seg med sin livvakt
og opphever lover gitt av dem
som har regjert i rettferdighet
før ham. Og han tråkker Guds
bud under sin fot.

23 Og han vedtar lover og sen-
der dem ut blant sitt folk, ja,
lover tilpasset hans egen augu-
delighet. Og enhver som ikke
adlyder hans lover, lar han dre-
pe, og han sender sine hærstyr-
ker ut for å krige mot enhver

b Morm ord 1:17–18.
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17a Alma 46:9–10.
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som gjør opprør mot ham — og
hvis han kan, vil han drepe dem.
Og på denne måten forvrenger
en urettferdig konge all rettfer-
dighets veier.

24 Og se, nå sier jeg dere at det
ikke er ønskelig at slike avsky-
eligheter kommer over dere.

25 Velg dere derfor ved dette
folkets røst dommere, så dere
kan bli dømt ifølge de lover som
er blitt gitt dere av våre fedre,
som er riktige og som ble gitt
dem ved Herrens hånd.

26 Nå er det ikke alminnelig at
folkets røst ønsker noe som
strider mot det som er riktig,
men det er vanlig at mindre-
tallet i et folk ønsker det som
ikke er riktig. Derfor skal dere
innrette dere etter dette og
gjøre det til deres lov å ordne
deres anliggender ved folkets
røst.

27 Og ahvis den tid kommer at
folkets røst velger synd, da er
tiden kommet da Guds straffe-
dommer vil komme over dere,
ja, da er tiden kommet da han
vil hjemsøke dere med store
ødeleggelser, slik han hittil har
hjemsøkt dette land.

28 Og hvis dere nå har dom-
mere og de ikke dømmer dere
etter den lov som er gitt, kan
dere la dem bli dømt av en
overdommer.

29 Hvis deres overdommere
ikke avsier rettferdige dommer,
skal dere la et lite antall av deres
underdommere komme sam-
men, og de skal dømme deres
overdommere ifølge folkets røst.

30 Og jeg befaler dere å gjøre
dette i Herrens frykt. Og jeg
befaler dere å gjøre disse ting
og at dere ikke har noen konge,
og at hvis disse mennesker
begår synder og misgjerninger,
skal de legges på deres egne
hoder.

31 For se, jeg sier dere at mange
menneskers synder er forårsaket
av deres kongers misgjerninger.
Derfor legges deres synder på
deres kongers hoder.

32 Og nå ønsker jeg at denne
aulikhet ikke lenger skal finnes
i dette land, og slett ikke blant
dette mitt folk. Men jeg ønsker
at dette land skal være et bfrihe-
tens land og cenhver kan nyte
godt av sine rettigheter og
privilegier på like fot så lenge
Herren lar oss leve og arve
landet, ja, så lenge det fortsatt
finnes noen av våre etterkom-
mere i landet.

33 Og Mosiah skrev mange
flere ting til dem og forklarte
dem alle en rettferdig konges
prøvelser og vanskeligheter, ja,
alle sjelekvaler de hadde for sitt
folk, og også hvordan folket
knurret mot sin konge. Og alt
dette forklarte han for dem.

34 Og han fortalte dem også at
det ikke burde være slik, men
at byrden skulle legges på hele
folket, så enhver kunne bære
sin del.

35 Og han forklarte dem
også hvor uheldig det var at en
urettferdig konge hersket over
dem,

36 ja, alle hans synder og

27a Alma 10:19.
32a Alma 30:11.

b 2 Ne 1:7; 10:11.
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avskyeligheter og alle kriger
og stridigheter og blodsutgy-
telse og tyveri og plyndring
og hor og alle slags misgjernin-
ger som ikke kan regnes opp
— og han fortalte dem at slike
ting ikke burde finnes, og at de
uttrykkelig stred mot Guds
bud.
37 Og nå skjedde det at etter at

kong Mosiah hadde sendt disse
ting ut blant folket, ble de over-
bevist om sannheten av hans
ord.

38 Derfor oppga de sitt ønske
om å få en konge og ble svært
opptatt av at enhver skulle ha
de samme muligheter overalt i
landet, ja, og enhver erklærte
seg villig til å svare for sine
egne synder.

39 Derfor skjedde det at de
samlet seg i grupper over hele
landet for å stemme over hvem
som skulle være deres dommere
og dømme dem ifølge den
alov som var gitt dem. Og de
frydet seg storlig på grunn av
den bfrihet som var blitt gitt
dem.
40 Og deres kjærlighet til

Mosiah vokste seg sterk, ja, de
aktet ham mer enn noe annet
menneske, for de betraktet ham
ikke som en tyrann som traktet
etter fortrinn, ja, etter den vin-
ning som forderver sjelen. For
han hadde ikke presset dem for
rikdommer, heller ikke hadde
han funnet behag i blodsutgy-
telse, men han hadde opprettet

afred i landet. Og han hadde latt
sitt folk bli befridd fra allslags
trelldom, derfor aktet de ham
høyt, ja, overmåte høyt.

41 Og det skjedde at de ut-
nevnte adommere til å regjere
over seg, eller til å dømme dem
ifølge loven, og dette gjorde de
over hele landet.

42 Og det skjedde at Alma ble
utnevnt til å være den første
øverste dommer. Han var også
høypresten, for hans far hadde
overdratt embedet til ham og
hadde gitt ham ansvaret for
alle kirkens anliggender.

43 Og nå skjedde det at Alma
avandret på Herrens veier, og
han holdt hans bud og dømte
rettferdige dommer, og det
var sammenhengende fred i
landet.

44 Og slik begynte dommernes
regjeringstid i hele Zarahemlas
land blant hele det folk som ble
kalt nephitter, og Alma var den
første og øverste dommer.

45 Og nå skjedde det at hans
far døde, og han var to og åtti
år gammel og hadde levd for å
oppfylle Guds befalinger.

46 Og det skjedde at Mosiah
også døde i det tre og tredevte
år av sin regjeringstid, og han
var atre og seksti år gammel. Det
var nå ialt gått fem hundre og ni
år siden Lehi forlot Jerusalem.

47 Og slik endte kongenes re-
gjeringstid over Nephis folk, og
slik endte Almas dager, han som
var deres kirkes grunnlegger.

39a Alma 1:14.
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Almas bok

AV ALMAS SØNN

Beretningen av Alma, som var sønn av Alma, den første og
øverste dommer over Nephis folk, og også Kirkens høyprest.

En beretning om dommernes regjeringstid og kriger og stridighe-
ter blant folket, og også en beretning om en krig mellom nephitte-
ne og lamanittene ifølge Almas opptegnelse, han som var den
første og øverste dommer.

KAPITTEL 1

Nehor underviser i falske læreset-
ninger, oppretter en kirke, innfø-
rer prestelist og slår Gideon ihjel
— Nehor blir henrettet for sine
forbrytelser — Prestelist og forføl-
gelser spres blant folket — Preste-
ne forsørger seg selv, folket tar seg
av de fattige, og Kirken har frem-
gang. Ca. 91–88 f.Kr.

NÅ skjedde det at i det første
år av dommernes regje-

ringstid over Nephis folk, fra
denne tid av og fremover, had-
de kong Mosiah — som var
agått all kjødets gang etter å ha
stridd den gode strid og van-
dret rettskaffent for Gud — ikke
etterlatt seg noen som kunne
regjere i hans sted. Likevel had-
de han gitt blover, og de ble
godtatt av folket. Derfor var de
forpliktet til å etterleve de lo-
ver han hadde gitt.
2 Og det skjedde i det første år

Alma satt i dommersetet, at en
amann ble ført frem for ham for
å bli dømt, en mann som var

stor av vekst og kjent for sin
store styrke.

3 Og han hadde gått omkring
blant folket og forkynt for dem
noe som han akalte Guds ord,
men som stred bmot kirken. Han
forkynte for folket at enhver
prest og lærer burde bli cpopu-
lær, og de burde dikke arbeide
med sine hender, men de burde
forsørges av folket.

4 Og han vitnet også for folket
at hele menneskeheten skulle
bli frelst på den siste dag, og at
de ikke behøvde å frykte eller
beve, men at de kunne løfte sine
hoder og fryde seg, for Herren
hadde skapt alle mennesker og
hadde også forløst alle menne-
sker. Og til slutt skulle alle
mennesker få evig liv.

5 Og det skjedde at han under-
viste om disse ting så mye at
mange trodde på hans ord, ja,
så mange at de begynte å støtte
ham og gi ham penger.

6 Og han begynte å bli oppblåst
og stolt i sitt hjerte og begynte å
bruke meget kostbare klær, ja,
og han opprettet til og med en

[alma]
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akirke i overensstemmelse med
det han forkynte.
7 Og det skjedde at da han

gikk for å forkynne for dem
som trodde på hans ord, møtte
han en mann som tilhørte Guds
kirke, ja, til og med en av deres
lærere, og han begynte å disku-
tere heftig med ham så han kun-
ne villede kirkens medlemmer,
men mannen imøtegikk ham og
advarte ham med aGuds ord.
8 Nå var mannens navn aGi-

deon, og det var han som var et
redskap i Guds hånd til å fri
Limhis folk ut av trelldom.

9 Men fordi Gideon imøtegikk
ham med Guds ord, ble han ra-
sende på Gideon og trakk sitt
sverd og begynte å slå ham. Nå
var Gideon en mann som had-
de kommet langt opp i årene,
derfor kunne han ikke stå seg
mot hans hugg, derfor afalt han
for sverdet.

10 Og mannen som drepte
ham, ble tatt av kirkens folk og
ble ført frem for Alma for å bli
adømt etter de forbrytelser som
han hadde begått.
11 Og det skjedde at han sto

for Alma og talte sin egen sak
med stor freidighet.

12 Men Alma sa til ham: Se,
dette er første gang aprestelist
er blitt innført blant dette folk.
Og se, du er ikke bare skyldig i
prestelist, men du har forsøkt å
påtvinge den ved sverdet, og
hvis prestelist skulle påtvinges

dette folk, ville det føre til at de
ble fullstendig ødelagt.

13 Og du har utgytt en rettfer-
dig manns blod, ja, en mann
som har gjort mye godt blant
dette folk, og hvis vi skulle
spare deg, ville hans blod bli
ahevnet på oss.
14 Derfor dømmes du til dø-

den ifølge den lov som er gitt
oss av Mosiah, vår siste konge,
og den er blitt godtatt av dette
folk, derfor må dette folk aet-
terleve loven.

15 Og det skjedde at de tok
ham, og hans navn var aNehor,
og de førte ham opp på toppen
av høyden Manti, og der måtte
han erkjenne — eller rettere
sagt erkjente han mellom him-
mel og jord — at det han hadde
lært folket, var i strid med
Guds ord. Og der led han en
vanærende bdød.

16 Likevel ble det ikke slutt på
utbredelsen av prestelist i lan-
det, for det var mange som elsket
verdens verdiløse ting, og de
gikk omkring og forkynte falske
læresetninger, og dette gjorde
de for å få arikdom og ære.
17 Av frykt for loven våget de

likevel ikke å alyve i tilfelle det
skulle bli oppdaget, for løgnere
ble straffet. Derfor hevdet de at
de forkynte ifølge sin tro, for
ingen kunne rammes av loven
på grunn av bsin tro.

18 Og de våget ikke å astjele av
frykt for loven, for slike ble
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straffet. Heller ikke våget de å
røve eller bmyrde, for den som
myrdet, ble straffet med cdøden.
19 Men det skjedde at de som

ikke tilhørte Guds kirke, begyn-
te å forfølge dem som tilhørte
Guds kirke og hadde påtatt seg
Kristi navn.

20 Ja, de forfulgte dem og
plaget dem med alle slags ord
fordi de var ydmyke, fordi de
ikke var stolte i egne øyne, og
fordi de delte Guds ord med
hverandre uten apenger og uten
betaling.
21 Nå var det en streng lov

blant kirkens folk at ingen som
tilhørte kirken, skulle begynne
å aforfølge dem som ikke tilhør-
te kirken, og at det ikke skulle
være noen forfølgelse blant dem
innbyrdes.
22 Likevel var det mange blant

dem som begynte å bli stolte og
begynte å diskutere heftig med
sine motstandere, så de til og
med sloss, ja, de slo hverandre
med knyttnevene.

23 Dette fant sted i Almas an-
net regjeringsår, og det påførte
kirken mange plager, ja, det
var årsak til mange prøvelser
for kirken.

24 For mange forherdet sitt
hjerte, og deres navn ble astrø-
ket så de ikke mer ble regnet
blant Guds folk. Og mange
btrakk seg også tilbake fra dem.

25 Nå var dette en stor

prøvelse for dem som var
faste i troen. Likevel var de
standhaftige og urokkelige i å
holde Guds bud, og de bar med
atålmodighet alle de forfølgel-
ser de ble utsatt for.

26 Og når prestene forlot sitt
aarbeide for å forkynne Guds
ord til folket, forlot folket også
sitt arbeide for å høre Guds ord.
Og når prestene hadde talt Guds
ord til dem, vendte de alle flittig
tilbake til sitt arbeide. Og pres-
ten aktet ikke seg selv høyere
enn sine tilhørere, for forkynne-
ren var ikke bedre enn tilhøre-
ren, heller ikke var læreren noe
bedre enn eleven. Og slik var de
alle likestilt, og de arbeidet alle,
enhver bifølge sin styrke.

27 Og de adelte sine midler —
enhver i forhold til det han
hadde — med de bfattige og de
trengende og de syke og de
lidende, og de brukte ikke kost-
bare klær, likevel var de nette
og anstendige.

28 Og slik ordnet de kirkens
anliggender, og slik begynte
de å ha sammenhengende fred
igjen til tross for alle sine for-
følgelser.

29 Og på grunn av kirkens
stabilitet begynte de nå å bli
overmåte arike og hadde over-
flod av alt de trengte — av
storfe og småfe og allslags
gjøkveg, og også overflod av
korn og av gull og av sølv og av

b vs Mord.
c vs Dødsstraff.

20a Jes 55:1–2.
21a vs Forfølge,

forfølgelse.
24a 2M 32:33;

Mosiah 26:36;

Alma 6:3.
vs Utelukkelse.

b Alma 46:7.
vs Frafall.

25a vs Tålmodighet.
26a Mosiah 18:24, 26;

27:3–5.

b Mosiah 4:27;
L&p 10:4.

27a vs Almisser.
b Luk 18:22;

Mosiah 4:26;
L&p 42:29–31.

29a vs Rikdom.



229 Alma 1:30–2:4

kostelige ting, og overflod av
bsilke og finvevet lin og av all-
slags godt, enkelt stoff.

30 Og slik, i sine aheldige om-
stendigheter sendte de ikke bort
noen som var bnakne eller som
var sultne eller som var tørste
eller som var syke eller manglet
pleie. Og de la ikke sin elsk på
rikdommer, derfor var de gav-
milde mot alle, både gammel og
ung, både trell og fri, både mann
og kvinne, enten de var utenfor
kirken eller i kirken, og hadde
ingen cpersons anseelse overfor
dem som var i nød.
31 Og derfor gikk det dem vel,

og de ble langt mer velstående
enn dem som ikke tilhørte der-
es kirke.

32 For de som ikke tilhørte der-
es kirke, henga seg til trolldoms-
kunster og til aavgudsdyrkelse
eller bdovenskap og til csladder
og til dmisunnelse og strid. De
brukte kostbare klær og var
estolte i egne øyne. De forfulg-
te, løy, stjal, røvet, bedrev hor
og myrdet og begikk allslags
ugudelighet. Likevel ble loven
håndhevet og rammet om mu-
lig alle som overtrådte den.
33 Og det skjedde at ved å an-

vende loven slik på dem så en-
hver måtte lide for det han
hadde gjort, ble de roligere og
våget ikke å begå noen ugude-
lighet, i tilfelle den ble kjent.
Derfor var det mye fred blant

Nephis folk frem til det femte
år av dommernes regjeringstid.

KAPITTEL 2

Amlici søker å bli konge, men blir
forkastet ved folkets stemme —
Hans tilhengere gjør ham til konge
— Amlicittene går til krig mot
nephittene og blir slått — Lama-
nittene og amlicittene forener sine
styrker og blir slått — Alma dre-
per Amlici. Ca. 87 f.Kr.
Og det skjedde at i begynnelsen
av det femte år av deres regje-
ringstid begynte det å bli strid
blant folket, for en mann som
het Amlici, var en meget listig
mann, ja, en vis mann hva ver-
dens visdom angår, og han til-
hørte den samme orden som
han som drepte aGideon med
sverd, og som ble henrettet
ifølge loven.

2 Nå hadde denne Amlici ved
sin list lokket mange menne-
sker med seg, ja, så mange at de
begynte å bli svært mektige, og
de forsøkte å gjøre Amlici til
konge over folket.

3 Nå var dette foruroligende
for kirkens folk, og også for alle
dem som ikke var blitt påvirket
av Amlicis overtalelser, for de
visste at ifølge deres lov måtte
slike ting avgjøres ved afolkets
stemme.

4 Hvis det derfor ble mulig for
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Amlici å vinne folkets stemme,
ville han, som var en ugudelig
mann, afrata dem deres rettig-
heter og privilegier i kirken, for
han hadde til hensikt å ødeleg-
ge Guds kirke.

5 Og det skjedde at folk over-
alt i landet samlet seg i adskilte
grupper, alt etter hvilken opp-
fatning de hadde, om de var for
eller imot Amlici, og de hadde
lange diskusjoner og forunder-
lige astridigheter seg imellom.

6 Og slik samlet de seg for å
avgi sin stemme om saken, og
resultatet ble lagt frem for
dommerne.

7 Og det skjedde at folkets
stemme gikk imot Amlici så
han ikke ble gjort til konge over
folket.

8 Nå forårsaket dette stor glede
i deres hjerter som var mot ham.
Men Amlici oppegget dem som
var for ham, til vrede mot dem
som ikke var for ham.

9 Og det skjedde at de kom
sammen og innviet Amlici til
konge.

10 Og da Amlici var gjort til
konge over dem, befalte han
dem å gripe til våpen mot sine
brødre, og dette gjorde han så
han kunne underkue dem.

11 Nå ble Amlicis folk kalt
ved Amlicis navn og ble kalt
aamlicitter, og de andre ble kalt
bnephitter eller Guds folk.

12 Derfor var nephittene klar
over amlicittenes hensikt og
forberedte seg derfor på å møte

dem. Ja, de væpnet seg med
sverd og med sabler og med
buer og med piler og med ste-
ner og med slynger og med alle
slags akrigsvåpen.
13 Og slik var de forberedt

til å møte amlicittene når de
kom. Og det ble utnevnt befa-
lingsmenn og høyere befalings-
menn og hærførere, alt etter
deres antall.

14 Og det skjedde at Amlici
væpnet sine menn med alle
slags krigsvåpen, og han ut-
nevnte også dem som skulle
lede og føre hans folk i krig mot
sine brødre.

15 Og det skjedde at amlicitte-
ne kom opp på høyden Amnihu,
som lå øst for aelven Sidon, som
fløt forbi bZarahemlas land, og
der begynte de å krige mot
nephittene.

16 Nå var Alma aøverste dom-
mer og guvernør over Nephis
folk, derfor dro han opp sam-
men med sitt folk, ja, med sine
befalingsmenn og hærførere, og
gikk i spissen for sine hærstyr-
ker til kamp mot amlicittene.

17 Og de begynte å slå amlicit-
tene ihjel på høyden øst for Si-
don. Og amlicittene kjempet
mot nephittene med stor styr-
ke, så mange av nephittene falt
for amlicittene.

18 Ikke desto mindre styrket
Herren nephittenes hånd, så de
slo amlicittene i et stort blodbad
så de begynte å flykte for dem.

19 Og det skjedde at nephittene
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forfulgte amlicittene hele denne
dagen og slaktet dem ned for
fote, slik at tolv tusen fem hun-
dre og to og tredve sjeler av
amlicittene ble adrept, og av ne-
phittene ble seks tusen fem hun-
dre og to og seksti sjeler drept.

20 Og det skjedde at da Alma
ikke lenger kunne forfølge am-
licittene, lot han sine folk slå
opp teltene sine i adalen Gide-
on — dalen som var blitt opp-
kalt etter den Gideon som ble
drept med sverdet ved bNehors
hånd — og i denne dalen slo
nephittene opp teltene sine for
natten.
21 Og Alma sendte ut spioner

for å følge etter dem som var
igjen av amlicittene, så han kun-
ne kjenne deres planer og sam-
mensvergelser så han kunne
beskytte seg mot dem og forhin-
dre at hans folk ble drept.

22 Nå ble de som han hadde
sendt ut for å holde øye med
amlicittenes leir, kalt Zeram og
Amnor og Manti og Limher, og
det var de som sammen med
sine menn dro ut for å holde
øye med amlicittenes leir.

23 Og det skjedde at de neste
dag vendte tilbake til nephitte-
nes leir i stor hast, meget forbau-
set og skrekkslagne, og sa:

24 Se, vi holdt øye med aam-
licittenes leir, og til vår store
forbauselse så vi i Minons land
ovenfor Zarahemlas land, på
veien til bNephis land, en tallrik
hærskare lamanitter, og se, am-
licittene har sluttet seg til dem.

25 Og de overfaller våre brødre
der i landet, og de flykter for
dem med sine hjorder og sine
hustruer og sine barn mot vår
by. Og hvis vi ikke skynder oss,
inntar de vår by, og våre fedre
og våre hustruer og våre barn
blir drept.

26 Og det skjedde at Nephis
folk tok sine telt og dro ut av
Gideons dal mot sin by, som var
byen aZarahemla.

27 Og se, da de gikk over elven
Sidon, overfalt lamanittene og
amlicittene dem for å drepe
dem, og de syntes å være nesten
like atallrike som havets sand.
28 Ikke desto mindre ble ne-

phittene astyrket ved Herrens
hånd, for de hadde bedt inntren-
gende til ham om at han måtte
fri dem ut av deres fienders hen-
der. Derfor hørte Herren deres
rop og styrket dem, og lamanit-
tene og amlicittene falt for dem.

29 Og det skjedde at Alma
kjempet mot Amlici med sverd
ansikt til ansikt, og de stred
heftig mot hverandre.

30 Og det skjedde at Alma, som
var en Guds mann og utøvet
stor atro, ropte og sa: O Herre,
vær barmhjertig og spar mitt
liv så jeg kan være et redskap i
dine hender til å redde og be-
vare dette folk.

31 Og da Alma hadde sagt dis-
se ord, kjempet han igjen mot
Amlici, og han ble så styrket at
han drepte Amlici med sverdet.

32 Og han kjempet også
mot lamanittenes konge, men
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lamanittenes konge flyktet bort
fra Alma og sendte sine livvak-
ter for å kjempe mot Alma.
33 Men Alma, med sine liv-

vakter kjempet mot lamanitt-
kongens livvakter inntil han
drepte dem og drev dem tilbake.

34 Og slik ryddet han marken,
eller rettere sagt bredden som
var vest for elven Sidon, og
han kastet de falne lamanitters
legemer i Sidons vann så hans
folk kunne få plass til å gå over
og kjempe mot lamanittene og
amlicittene på vestsiden av el-
ven Sidon.

35 Og det skjedde at da de
alle hadde kommet over elven
Sidon, begynte lamanittene og
amlicittene å flykte for dem,
enda de var så tallrike at de
ikke kunne telles.

36 Og de flyktet for nephittene
ut mot villmarken i vest og
nord, langt utenfor landets
grenser, og nephittene for-
fulgte dem av all sin kraft og
drepte dem.

37 Ja, de ble møtt på alle kan-
ter, og ble slått ihjel og fordre-
vet inntil de ble adspredt mot
vest og mot nord og kom frem
til den villmarken som ble kalt
Hermounts, og det var den del
av villmarken som ble over-
svømmet av ville og glupske dyr.

38 Og det skjedde at mange
døde i villmarken av sine sår
og ble fortært av disse dyrene
og også av luftens gribber. Og
deres ben er blitt funnet og er
blitt lagt i hauger på jorden.

KAPITTEL 3

Amlicittene hadde merket seg selv
ifølge det profetiske ord — Lama-
nittene var blitt slått med en for-
bannelse fordi de gjorde opprør —
Menneskene bringer selv sin egen
forbannelse over seg — Nephitte-
ne seirer over enda en lamanittisk
hærstyrke. Ca. 87–86 f.Kr.

Og det skjedde at de nephitter
som ikke afalt i krigen, etter å
ha begravet alle som var blitt
drept — som ikke ble talt på
grunn av det store antall — et-
ter at de hadde begravet sine
døde, vendte de alle tilbake til
sine landområder og sine hjem
og sine hustruer og sine barn.

2 Nå var mange kvinner og
barn blitt drept med sverd, og
også mange av deres småfe og
storfe, og mange av deres korn-
åkrer var også ødelagt, for de
var blitt tråkket ned av menne-
skemassene.

3 Og alle lamanitter og am-
licitter som var blitt drept på
bredden av elven Sidon, ble kas-
tet i aSidons vann, og se, deres
ben ligger på bhavets bunn —
og de er mange.

4 Og aamlicittene skilte seg ut
fra nephittene, for de hadde
bmerket seg med rødt i pannen
på lamanittenes vis, likevel had-
de de ikke raket sine hoder som
lamanittene.

5 Lamanittenes hoder var rak-
et, og de var anakne bortsett
fra et skinn som var bundet om

3 1a Alma 2:19; 4:2.
3a Alma 2:15.

b Alma 44:22.

4a Alma 2:11.
b Alma 3:13–19.

5a Enos 1:20;

Mosiah 10:8;
Alma 42:18–21.
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deres lender, og også sin rust-
ning som de var iført, og sine
buer og sine piler og sine stener
og sine slynger og så videre.
6 Og lamanittenes hud var

mørk ifølge det merke som ble
satt på deres fedre og som var
en aforbannelse over dem på
grunn av deres overtredelse
og deres opprør mot sine brø-
dre — som var Nephi, Jakob og
Josef og Sam — som var rett-
ferdige og hellige menn.
7 Og deres brødre forsøkte

å drepe dem, derfor ble de
slått med en forbannelse, og
Gud Herren satte et amerke på
dem — ja, på Laman og Lemuel
og også på Ismaels sønner og
ismaelittiske kvinner.

8 Og dette ble gjort så deres
ætt kunne skilles ut fra deres
brødres ætt, så Gud Herren der-
ved kunne bevare sitt folk så de
ikke ablandet seg og trodde på
feilaktige btradisjoner som ville
føre til at de ble ødelagt.

9 Og det skjedde at hver den
som blandet sin ætt med lama-
nittenes, bragte den samme
forbannelse over sin ætt.

10 Derfor ble alle som lot seg
forlede av lamanittene, oppkalt
etter dem, og det ble satt et mer-
ke på dem.

11 Og det skjedde at alle som
ikke ville tro på lamanittenes
atradisjoner — men trodde på
de opptegnelser som ble bragt
ut av Jerusalems land, og også

på sine fedres tradisjoner, som
var riktige, som trodde på
Guds bud og holdt dem — ble
fra den tid av kalt nephitter,
eller Nephis folk.

12 Og det er de som har ført de
asanne opptegnelser om sitt folk,
og også om lamanittenes folk.

13 Nå vil vi vende tilbake til
amlicittene igjen, for de fikk
også et amerke på seg, ja, de
satte et merke på seg selv, ja, et
rødt merke i pannen.

14 Slik ble Guds ord oppfylt,
for dette er de ord han sa til
Nephi: Se, jeg har forbannet la-
manittene, og jeg vil sette et
merke på dem så de og deres
ætt kan være adskilt fra deg og
din ætt fra nå av og for evig
hvis de ikke omvender seg fra
sin ugudelighet og avender seg
til meg så jeg kan vise dem
barmhjertighet.

15 Og videre: Jeg vil sette et
merke på den som blander sin
ætt med dine brødre, så de også
blir forbannet.

16 Og videre: Jeg vil sette et
merke på den som kjemper mot
deg og din ætt.

17 Og videre sier jeg at den
som vender seg bort fra deg,
skal ikke lenger kalles din ætt,
og jeg vil velsigne deg og enhver
som kalles din ætt, fra nå av og
for evig. Og dette var Herrens
løfter til Nephi og hans ætt.

18 Nå visste ikke amlicittene
at de oppfylte Guds ord da de

6a 2 Ne 5:21; 26:33.
vs Forbanne,
forbannelser.

7a 1 Ne 12:23.
8a vs Ekteskap —

Ekteskap mellom

mann og kvinne
med forskjellig
tro og levesett.

b Mosiah 10:11–18;
Alma 9:16.

11a Alma 17:9–11.

12a Mosiah 1:6;
Ether 4:6–11.

13a Alma 3:4.
14a 2 Ne 30:4–6.
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begynte å merke seg i pannen.
Likevel hadde de gjort åpent
aopprør mot Gud, derfor var
det nødvendig at forbannelsen
skulle falle på dem.
19 Nå vil jeg dere skal forstå at

de selv bragte aforbannelsen
over seg, og på samme måte
bringer alle mennesker som blir
slått med en forbannelse, selv
sin egen fordømmelse over seg.
20 Nå skjedde det at ikke

mange dager etter slaget som
ble utkjempet i Zarahemlas land
av lamanittene og amlicittene,
overfalt en annen av lamanitte-
nes hærstyrker Nephis folk på
asamme sted som den første
hærstyrken møtte amlicittene.
21 Og det skjedde at en hær-

styrke ble sendt for å drive dem
ut av deres land.

22 Nå var Alma selv asåret,
derfor dro han denne gang ikke
ut for å kjempe mot lamanittene.
23 Men han sendte en tallrik

hærstyrke mot dem, og de dro
opp og drepte mange lamanit-
ter og drev resten av dem uten-
for sitt lands grenser.

24 Og deretter vendte de tilba-
ke igjen og begynte å opprette
fred i landet, og en tid ble de
ikke lenger plaget av sine fien-
der.

25 Alt dette skjedde, ja, alle
disse kriger og stridigheter be-
gynte og endte i det femte år av
dommernes regjeringstid.

26 Og på ett år ble tusener og

titusener av sjeler sendt til den
evige verden, så de kunne høste
sin abelønning etter sine gjernin-
ger, enten de var gode eller dår-
lige, for å høste evig lykke eller
evig elendighet ifølge den ånd
de valgte å adlyde, enten det var
en god eller en dårlig ånd.

27 For alle mennesker får alønn
av ham de velger å badlyde, og
dette er ifølge de ord som er
fremsagt i profetiens ånd. Der-
for skjer det i overensstemmelse
med sannheten. Og slik endte
det femte år av dommernes
regjeringstid.

KAPITTEL 4

Alma døper tusener av konvertit-
ter — Ugudelighet kommer inn i
Kirken, og Kirkens fremgang hin-
dres — Nephihah blir utnevnt til
øverste dommer — I egenskap av
høyprest ofrer Alma seg for sin kir-
kelige virksomhet. Ca. 86–83 f.Kr.
Nå skjedde det i det sjette år av
dommernes regjeringstid over
Nephis folk at det ikke var noen
stridigheter og heller ingen kri-
ger i aZarahemlas land.

2 Men folket måtte lide, ja, de
led meget over atapet av sine
brødre og også over tapet av sitt
småfe og storfe og også over
tapet av sine kornåkrer, som var
blitt tråkket under fot og ødelagt
av lamanittene.

3 Og så store var deres lidelser

18a 4 Ne 1:38.
vs Opprør.

19a 2 Ne 5:21–25;
Alma 17:15.

20a Alma 2:24.

22a Alma 2:29–33.
26a vs Gjerninger.
27a Mosiah 2:31–33;

Alma 5:41–42.
b Rom 6:16;

Hel 14:29–31.
vs Lydighet, lydig,
(ad)lyde.

4 1a Omni 1:12–19.
2a Alma 2:19; 3:1–2, 26.
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at hver sjel hadde grunn til å
sørge, og de trodde at det var
Guds straffedommer som ble
sendt over dem på grunn av
deres ugudelighet og deres av-
skyeligheter, derfor ble de vek-
ket til erindring om sine plikter.
4 Og de begynte å organisere

kirken mer fullstendig, ja, og
mange ble adøpt i Sidons vann
og ble innlemmet i Guds kirke.
Ja, de ble døpt av Alma som var
blitt innviet til bhøyprest over
kirkens folk av sin far Alma.
5 Og det skjedde at i det syven-

de år av dommernes regjerings-
tid sluttet omtrent tre tusen fem
hundre sjeler seg til aGuds kirke
og ble døpt. Og slik endte det
syvende år av dommernes regje-
ringstid over Nephis folk, og
det var sammenhengende fred
hele denne tiden.
6 Og det skjedde i det åttende

år av dommernes regjeringstid
at kirkens folk begynte å bli stol-
te på grunn av sine store arik-
dommer og sin bfine silke og sin
finvevede lin og på grunn av alt
sitt småfe og storfe og sitt gull
og sitt sølv og alle slags kosteli-
ge ting som de hadde skaffet
seg ved sin flid. Og på grunn av
alt dette ble de stolte og store i
egne øyne, for de begynte å
bruke meget kostbare klær.

7 Nå førte dette til store lidel-
ser for Alma, ja, også for mange
av dem som Alma hadde ainn-
viet til å være lærere og prester

og eldster over kirken. Ja, man-
ge av dem ble svært bedrøvet
over den ugudelighet de så
hadde begynt å vise seg blant
deres folk.

8 For de så og konstaterte med
stor sorg at kirkens folk begyn-
te å bli astolte og store i egne
øyne, og begynte å legge sin
elsk på rikdommer og verdens
verdiløse ting, så de begynte å
bli hånlige mot hverandre, og
de begynte å forfølge dem som
bikke trodde slik de selv ønsket
og behaget.

9 I dette åttende år av dommer-
nes regjeringstid begynte det
derfor å bli store astridigheter
blant kirkens folk. Ja, det var
bmisunnelse og strid og ond-
sinnethet og forfølgelser og en
stolthet som endog overgikk
stoltheten hos dem som ikke
tilhørte Guds kirke.

10 Og slik endte det åttende år
av dommernes regjeringstid, og
ugudeligheten i kirken var en
stor anstøtssten for dem som
ikke tilhørte kirken, derfor opp-
hørte dens fremgang.

11 Og det skjedde i begynnel-
sen av det niende år at Alma så
kirkens ugudelighet, og han så
også at kirkens aeksempel be-
gynte å lede de vantro fra den
ene misgjerning til den andre,
noe som førte til at folket ble
ødelagt.

12 Ja, han så stor ulikhet blant
folket, idet noen ble oppblåste

4a Mosiah 18:10–17.
b Mosiah 29:42.

5a Mosiah 25:18–23;
3 Ne 26:21.

6a vs Rikdom.

b Alma 1:29.
7a vs Myndighet.
8a vs Stolthet; Verdiløs,

forfengelig.
b Alma 1:21.

9a vs Strid (trette).
b vs Misunnelse.

11a 2 Sam 12:14;
Alma 39:11.
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i sin stolthet, foraktet andre,
vendte ryggen til de atrengen-
de og de nakne og til dem som
var bsultne og til dem som var
tørste og til dem som var syke
og lidende.

13 Nå var dette en stor årsak
til klagerop blant folket, mens
andre ydmyket seg og hjalp
dem som trengte deres hjelp,
ved at de aga av sine midler til
de fattige og de trengende, ga
mat til de sultne og tålte alle
slags blidelser for Kristi cskyld,
han som skulle komme ifølge
profetiens ånd,
14 mens de så frem til den da-

gen, og abeholdt således forlat-
else for sine synder og ble fylt
med stor bglede på grunn av de
dødes oppstandelse, som følge
av Jesu Kristi vilje og kraft og
hans befrielse fra dødens bånd.

15 Og nå skjedde det at da
Alma så hvordan Guds ydmy-
ke etterfølgere ble plaget, hvor
intenst de ble forfulgt av de
øvrige av hans folk og så all
aulikheten dem imellom, begyn-
te han å bli meget sørgmodig,
likevel forlot ikke Herrens Ånd
ham.
16 Og han valgte en vis mann

blant kirkens eldster og ga ham
myndighet ifølge afolkets stem-
me, så han kunne ha myndighet
til å vedta blover ifølge de lover
som var gitt, og gjøre dem

gjeldende i forhold til folkets
ugudelighet og forbrytelser.

17 Denne mannens navn var
Nephihah. Og han ble utnevnt
til aøverste dommer, og han satt
på dommersetet for å dømme
og for å styre folket.

18 Nå overlot ikke Alma ham
stillingen som kirkens høyprest,
men han beholdt selv stillingen
som høyprest, men han overlot
dommersetet til Nephihah.

19 Og dette gjorde han så ahan
selv kunne gå ut blant sitt folk,
eller blant Nephis folk, så han
kunne forkynne bGuds ord for
dem, for å cvekke dem til derind-
ring om deres plikter, og for at
han ved Guds ord kunne bringe
til opphør all den stolthet og
list og alle de stridigheter som
var blant hans folk, for han så
ingen annen måte å vinne dem
tilbake på enn ved å gå ut mot
dem med sitt rene evitnesbyrd.
20 Og derfor, i begynnelsen av

det niende år av dommernes
regjeringstid over Nephis folk
overlot Alma dommersetet til
aNephihah, og ofret seg helt
for det bhøye prestedømme i
Guds hellige orden for å vitne
om ordet ifølge åpenbaringens
og profetiens ånd.

De ord som Alma, høyprest iføl-
ge Guds hellige orden, talte til

12a Jes 3:14; Jak bok 2:17.
b Mosiah 4:26.

13a vs Almisser.
b vs Motgang.
c 2 Kor 12:10.

14a Mosiah 4:12;
Alma 5:26–35.
vs Rettferdiggjørelse,

rettferdiggjøre.
b vs Glede.

15a L&p 38:27; 49:20.
16a Alma 2:3–7.

b Alma 1:1, 14, 18.
17a Alma 50:37.
19a Alma 7:1.

b Alma 31:5;

L&p 11:21–22.
c Enos 1:23.
d Mosiah 1:17;

Hel 12:3.
e vs Vitne, vitnesbyrd.

20a Alma 8:12.
b Mosiah 29:42;

Alma 5:3, 44, 49.
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folket i deres byer og landsbyer
over hele landet.

Omfatter kapittel 5.

KAPITTEL 5

For å oppnå frelse må menneskene
omvende seg og holde budene, bli
født på ny, rense sine klær ved
Kristi blod, være ydmyke og legge
vekk stolthet og misunnelse og gjøre
rettferdige gjerninger — Den gode
hyrde kaller på sitt folk — De som
gjør onde gjerninger, er djevelens
barn — Alma bærer vitnesbyrd
om at hans lære er sann, og befaler
menneskene å omvende seg — De
rettferdiges navn skal nedtegnes i
livets bok. Ca. 83 f.Kr.

Nå skjedde det at Alma begynte
å aforkynne bGuds ord til folket,
først i Zarahemlas land og siden
over hele landet.

2 Og dette er de ord som han
talte til folket i kirken som var
opprettet i byen Zarahemla,
ifølge hans egen opptegnelse
som lyder:

3 Jeg, Alma, som ble ainnviet
av min far, Alma, til å være
bhøyprest over Guds kirke, for
han hadde kraft og cmyndighet
fra Gud til å gjøre disse ting, se,
jeg sier til dere at han begynte
å opprette en kirke i det dlandet
som grenset opp til Nephi,
ja, i det landet som ble kalt

Mormons land, ja, og han døpte
sine brødre i Mormons vann.

4 Og se, jeg sier til dere: De ble
abefridd fra kong Noahs folks
hender ved Guds barmhjertig-
het og kraft.

5 Og se, deretter ble de ført i
atrelldom ved lamanittenes hen-
der i villmarken, ja, jeg sier til
dere, de var i fangenskap, og
igjen fridde Herren dem ut av
btrelldom ved sitt ords kraft. Og
vi ble ført inn i dette landet, og
her begynte vi å opprette Guds
kirke overalt i dette landet også.

6 Og se, nå sier jeg til dere,
mine brødre, dere som tilhører
denne kirke: Har dere bevart
deres fedres fangenskap tilstrek-
kelig klart i erindringen? Ja, og
har dere bevart hans barmhjer-
tighet og langmodighet mot dem
tilstrekkelig klart i erindringen?
Og videre, står det tilstrekkelig
klart for dere at han har befridd
deres sjeler fra helvete?

7 Se, han forandret deres hjer-
ter, ja, han vekket dem opp av
en dyp søvn, og de våknet opp
for Gud. Se, de var omgitt av
mørke, men likevel ble deres sje-
ler opplyst av det evige ords lys.
Ja, de var bundet med adødens
bånd og bhelvetes lenker, og en
evig fortapelse ventet dem.

8 Og nå spør jeg dere, mine
brødre: Ble de ødelagt? Se, jeg
sier dere: Nei, det ble de ikke.

9 Og videre spør jeg: Ble

5 1a Alma 4:19.
b Alma 5:61.

3a vs Ordinere,
ordinasjon.

b Alma 4:4, 18, 20.
c Mosiah 18:13;

3 Ne 11:25.
d Mosiah 18:4;

3 Ne 5:12.
4a Mosiah 23:1–3.
5a Mosiah 23:37–39;

24:8–15.

b Mosiah 24:17.
7a Mosiah 15:8.

b Alma 12:11;
L&p 138:23.
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dødens bånd brutt og helvetes
lenker som de var bundet med,
ble de løst? Jeg sier dere: Ja, de
ble løst, og deres sjel svulmet,
og de sang om den forløsende
kjærlighet. Og jeg sier dere at
de er frelst.
10 Og nå spør jeg dere: På hvil-

ke betingelser er de afrelst? Ja,
hvilke grunner hadde de til å
håpe på frelse? Hva er årsaken
til at de ble løst fra dødens bånd,
ja, og også fra helvetes lenker?
11 Se, jeg kan fortelle dere —

trodde ikke min far, Alma, de
ord som ble forkynt ved aAbi-
nadis munn? Og var ikke han
en hellig profet? Talte ikke han
Guds ord, og trodde ikke min
far, Alma, dem?

12 Og som følge av hans tro
fant en mektig aforandring sted
i hans hjerte. Se, jeg sier dere at
alt dette er sant.
13 Og se, han aforkynte ordet

til deres fedre, og en mektig
forandring fant også sted i der-
es hjerter, og de ydmyket seg
og satte sin blit til den sanne og
clevende Gud, og se, de var tro-
faste til denden, derfor ble de
frelst.

14 Og se, nå spør jeg dere, mine
brødre i kirken: Er dere blitt
åndelig afødt av Gud? Har dere
fått hans bilde i deres ansikter?

Har dere erfart denne mektige
bforandring i deres hjerter?

15 Utøver dere tro på en forløs-
ning av ham som askapte dere?
Ser dere fremover med troens
øyne og skuer dette dødelige
legeme boppstått i udødelighet
og denne forgjengelighet opp-
stått i uforgjengelighet, for å
stå for Gud og bli cdømt etter
de gjerninger som er gjort i det
dødelige legeme?

16 Jeg sier dere, kan dere fore-
stille dere å høre Herrens røst
si til dere på den dag: Kom til
meg dere avelsignede, for se,
deres gjerninger på jorden har
vært rettferdige gjerninger?

17 Eller kan dere forestille dere
at dere kan lyve for Herren
denne dagen og asi: Herre, våre
gjerninger på jorden har vært
rettferdige — og at han vil frel-
se dere?

18 Eller kan dere forestille dere
å bli ført frem for Guds dom-
stol med sjelen full av skyld og
anger, med erindring om all
deres skyld, ja, en fullkommen
aerindring om all deres ugude-
lighet, ja, en erindring om at
dere har trosset Guds bud?

19 Jeg sier til dere: Kan dere se
opp til Gud på den dag med et
rent hjerte og rene hender? Jeg
sier dere: Kan dere se opp og ha

10a vs Frelse;
Forløsningsplan.

11a Mosiah 17:1–4.
12a vs Omvende,

omvendelse.
13a Mosiah 18:7.
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aGuds bilde preget i deres an-
sikter?
20 Jeg sier dere: Kan dere håpe

på å bli frelst når dere har gitt
etter og er blitt aunderkastet
djevelen?

21 Jeg sier dere: På den dag vil
dere vite at dere ikke kan bli
afrelst, for ingen kan bli frelst
uten at hans bklær er vasket
hvite. Ja, hans klær må crenses
inntil alle flekker er fjernet ved
blodet fra ham som våre fedre
har talt om, han som skulle
komme for å forløse sitt folk fra
deres synder.
22 Og nå spør jeg dere, mine

brødre: Hvordan vil dere føle
dere hvis dere skulle stå for
Guds domstol med klærne til-
smusset av ablod og allslags
burenhet? Se, hvordan vil ikke
disse ting vitne mot dere?

23 Se, vil de ikke abevitne
at dere er mordere, ja, og at
dere også er skyldige i allslags
ugudelighet?

24 Se, mine brødre, tror dere
at slike kan få et sted hvor de
kan ta plass i Guds rike sammen
med aAbraham, med Isak og
med Jakob og også alle de helli-
ge profeter hvis klær er renset
og er plettfrie, rene og hvite?
25 Jeg sier dere, nei. For hvis

dere ikke gjør vår Skaper til en
løgner fra begynnelsen av, eller

antar at han er en løgner fra
begynnelsen av, kan dere ikke
tro at slike kan få en plass i
himmelens rike, men de skal
bli utstøtt, for de er abarn av
djevelens rike.

26 Og se, nå sier jeg til dere,
mine brødre, hvis dere har er-
fart en aforandring i hjertet, og
hvis dere har følt en trang til å
synge den bforløsende kjærlig-
hets sang, vil jeg spørre dere:
cHar dere denne følelsen nå?
27 Har dere vandret og holdt

dere aulastelige for Gud? Kun-
ne dere — hvis døden tok dere
bort nå — si ved dere selv at
dere har vært tilstrekkelig byd-
myke, at deres klær er blitt ren-
set og gjort hvite ved Kristi
blod, ved ham som skal kom-
me for å cforløse sitt folk fra
deres synder?

28 Se, har dere avlagt astolt-
het? Jeg sier dere at hvis dere
ikke har det, er dere ikke be-
redt til å møte Gud. Se, dere må
forberede dere straks, for him-
melens rike er nær for hånden,
og slike har ikke evig liv.

29 Se, jeg sier: Finnes det én
iblant dere som ikke har avlagt
amisunnelse? Jeg sier dere at en
sådan er ikke beredt, og jeg vil
han skal forberede seg straks,
for timen er nær for hånden, og
han vet ikke når tiden kommer,

19a 1 Joh 3:1–3.
20a Mosiah 2:32.
21a vs Frelse.
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3 Ne 27:19–20.

c vs Ren, renhet.
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b Alma 26:13.
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ydmyke, ydmykhet.
c vs Forløse, forløst,
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28a vs Stolthet.
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og en sådan blir ikke funnet
skyldfri.
30 Og videre sier jeg til dere:

Finnes det noen iblant dere som
gjør anarr av sin bror eller stadig
forfølger ham?

31 Ve ham, for han er ikke be-
redt, og tiden er for hånden da
han må omvende seg, ellers
kan han ikke bli frelst!

32 Ja, ve alle dere som abegår
synd, omvend dere, omvend
dere, for Gud Herren har talt
det!
33 Se, han innbyr aalle menne-

sker, for bbarmhjertighetens ar-
mer er rakt ut mot dem, og han
sier: Omvend dere, og jeg vil ta
imot dere.

34 Ja, han sier: aKom til meg,
og dere skal spise av bfrukten
fra livets tre, ja, dere skal cfritt
spise og drikke av livets dbrød
og vann.

35 Ja, kom til meg og gjør rett-
ferdige gjerninger, og dere skal
ikke bli hugget ned og kastet
på ilden,

36 for se, tiden er for hånden
da hver den som aikke frembrin-
ger god frukt, eller hver den
som ikke gjør rettferdige gjer-
ninger, skal ha grunn til å jam-
re seg og sørge.

37 Dere som begår misgjernin-
ger, dere som er oppblåste av
verdens averdiløse ting, dere
som har sagt dere har kjent rett-
ferdighetens veier, men likevel
har gått dere bvill som cfår uten
hyrde, selv om en hyrde har
dkalt på dere og fremdeles kal-
ler på dere, men dere vil ikke
elytte til hans røst!
38 Se, jeg sier til dere at den

gode ahyrde kaller virkelig på
dere, ja, han kaller på dere med
sitt eget navn som er Kristi
navn, og hvis dere ikke vil blytte
til den cgode hyrdes røst, til det
dnavn dere kalles ved, se, da er
dere ikke den gode hyrdes får.

39 Og nå, hvis dere ikke er den
gode hyrdes får, hvilken ahjord
tilhører dere da? Se, jeg sier
dere at bdjevelen er deres hyr-
de, og dere er av hans hjord. Og
nå, hvem kan fornekte dette?
Se, jeg sier dere at hver den
som fornekter dette, er en cløg-
ner og et ddjevelens barn.
40 For jeg sier dere at alt som

er agodt, kommer fra Gud, og
alt som er ondt, kommer fra
djevelen.

41 Hvis derfor et menneske
gjør agode gjerninger, lytter
han til den gode hyrdes røst og
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følger ham. Men den som gjør
onde gjerninger, blir et bdjeve-
lens barn, for han lytter til hans
røst og følger ham.
42 Og den som gjør dette, må

motta sin alønn av ham. Derfor
mottar han bdød som cbelønning
ifølge rettferdigheten, da han er
død for alle gode gjerninger.

43 Og nå, mine brødre, vil jeg
dere skal høre på meg, for jeg
taler i min sjels kraft. For se, jeg
har talt klart og tydelig til dere
så dere ikke kan ta feil — jeg
har talt ifølge Guds befalinger.

44 For jeg er kalt til å tale på
denne måten ifølge aGuds helli-
ge orden, som er i Kristus Jesus.
Ja, jeg er blitt befalt å stå og
vitne for dette folk om det som
er blitt sagt av våre fedre om de
ting som skal skje.
45 Og dette er ikke alt. Tror

dere ikke at jeg selv akjenner til
disse ting? Se, jeg vitner for
dere at jeg vet at disse ting som
jeg har talt om, er sanne. Og
hvordan tror dere jeg vet dette
så sikkert?
46 Se, jeg sier dere at de er gjort

akjent for meg av Guds Hellige
Ånd. Se, jeg har bfastet og bedt i
mange dager så jeg kunne vite
disse ting selv, og nå vet jeg selv
at de er sanne, for Gud Herren
har tilkjennegitt det for meg
ved sin Hellige Ånd, og dette
er cåpenbaringens ånd som er
i meg.

47 Og videre sier jeg dere at
slik er det også blitt åpenbart
for meg at de ord som er blitt
uttalt av våre fedre, er sanne,
ja, ifølge profetiens ånd som er
i meg som også er tilkjennegitt
ved Guds Ånd.

48 Jeg sier dere at jeg vet selv
at alt jeg skal si til dere om det
som skal komme, er sant. Og
jeg sier dere at jeg vet at Jesus
Kristus skal komme, ja, Sønnen,
Faderens Enbårne, full av nåde
og barmhjertighet og sannhet.
Og se, det er han som kommer
for å ta bort verdens synder, ja,
syndene til enhver som stand-
haftig tror på hans navn.

49 Og nå sier jeg dere at
dette er den aorden jeg er kalt
etter, ja, til å forkynne for mine
elskede brødre, ja, og for alle
som bor I landet, ja, til å for-
kynne for alle, både gammel
og ung, både trell og fri, ja, jeg
sier, til dere tilårskomne og
også til dere middelaldrende
og til den oppvoksende gene-
rasjon, ja, til å rope ut til dem at
de må omvende seg og bli bfødt
på ny.

50 Ja, så sier Ånden: Omvend
dere, alle jordens ender, for him-
melens rike er snart for hån-
den. Ja, Guds Sønn kommer I
sin aherlighet, I sin velde, maje-
stet, kraft og I sitt herredømme.
Ja, mine elskede brødre, jeg
sier dere at Ånden sier: Se, hele
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bjordens konges herlighet, og
også himmelens konge, skal
meget snart skinne blant alle
menneskenes barn.

51 Og Ånden sier også til meg,
ja, roper til meg med en høy røst
og sier: Gå ut og si til dette folk:
Omvend dere, for hvis dere ikke
omvender dere, kan dere på in-
gen måte arve ahimmelens rike.

52 Og videre sier jeg til dere at
Ånden sier: Se, aøksen ligger
ved roten av treet, derfor skal
hvert tre som ikke bærer god
frukt, bhugges ned og kastes på
ilden — ja, en ild som ikke kan
fortæres, endog en uslukkelig
ild. Se, og husk at Den Hellige
har sagt det.

53 Og nå, mine elskede brø-
dre, jeg sier til dere: Kan dere
motsi disse ord? Ja, kan dere
forkaste disse ting og atråkke
Den Hellige under deres føt-
ter? Ja, kan dere være oppblå-
ste I deres hjerters bstolthet, ja,
vil dere fremdeles bruke ckost-
bare klær og legge deres elsk
på verdens verdiløse ting og på
deres drikdommer?
54 Ja, vil dere fortsette å tro

at én av dere er bedre enn en
annen, ja, vil dere fortsette å
forfølge deres brødre som yd-
myker seg og vandrer etter
Guds hellige orden, hvorved

de er blitt bragt inn I denne kir-
ken, er blitt ahelliggjort ved
Den Hellige Ånd og de utfører
gjerninger som er omvendel-
sen verdig?

55 Ja, vil dere fortsette å vende
ryggen til de afattige og de
trengende og holde deres mid-
ler tilbake fra dem?

56 Og endelig, alle dere som
fortsetter I deres ugudelighet,
jeg sier til dere at disse er de
som skal hugges ned og bli kas-
tet på ilden hvis de ikke hastig
omvender seg.

57 Og nå sier jeg dere, alle
dere som ønsker å følge den
agode hyrdes røst: Kom ut fra
de ugudelige og bskill dere ut
fra dem og rør ikke deres urene
ting. Og se, deres navn skal bli
cstrøket ut, så de ugudeliges
navn ikke skal regnes blant de
rettferdiges navn, så Guds ord
kan bli oppfylt som sier: De
ugudeliges navn skal ikke blan-
des med mitt folks navn,

58 for de rettferdiges navn skal
skrives I alivets bok, og dem vil
jeg gi en arv ved min høyre
hånd. Og nå, mine brødre, hva
har dere å si imot dette? Jeg sier
dere at selv om dere taler imot
det, har det ingen betydning,
for Guds ord må oppfylles.

59 For hvilken hyrde blant dere
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som har mange får våker ikke
over dem så ulvene ikke kom-
mer og fortærer hans hjord? Og
se, hvis en ulv kommer inn I
hans hjord, jager han den så ikke
ut? Jo, og hvis han kan, vil han
til slutt drepe den.
60 Og nå sier jeg dere at den

gode hyrde virkelig kaller på
dere, og hvis dere vil lytte til
hans røst, vil han bringe dere
inn I sin hjord, og dere er hans
får. Og han befaler dere at dere
ikke skal la noen glupsk ulv
komme inn blant dere, så dere
ikke skal bli ødelagt.

61 Og nå befaler jeg, Alma,
dere med ahans ord, han som
har befalt meg, at dere er nøye
med å følge de ord som jeg har
talt til dere.

62 Jeg taler på en befalende
måte til dere som tilhører kir-
ken, og til dem som ikke tilhører
kirken, taler jeg på en innbyden-
de måte og sier: Kom og bli døpt
til omvendelse, så dere også kan
spise av frukten fra alivets tre.

KAPITTEL 6

Kirken i Zarahemla blir renset og
settes i orden — Alma drar til
Gideon for å forkynne. Ca. 83 f.Kr.
Og nå skjedde det at etter at
Alma hadde sluttet med å tale
til medlemmene av kirken som
var opprettet i byen Zarahemla,
aordinerte han prester og beldster

ved å legge sine chender på
dem ifølge Guds orden, så de
kunne presidere og dvåke over
kirken.

2 Og det skjedde at de som
ikke tilhørte kirken og som om-
vendte seg fra sine synder, ble
adøpt til omvendelse og ble
innlemmet i kirken.

3 Og det skjedde også at de
som tilhørte kirken og som
ikke aomvendte seg fra sin ugu-
delighet og ydmyket seg for
Gud, jeg mener dem som var
oppblåste i sine hjerters bstolt-
het, ble forkastet, og deres navn
ble cstrøket ut så deres navn ikke
ble regnet blant de rettferdiges.

4 Og slik begynte de å opprette
kirkens orden i byen Zarahemla.

5 Nå vil jeg dere skal forstå at
Guds ord var fritt tilgjengelig
for alle, og at ingen ble hindret
i å komme sammen for å høre
Guds ord.

6 Likevel ble Guds barn befalt
at de skulle komme sammen
ofte og forene seg i afaste og
mektig bønn for velferden til
de sjeler som ikke kjente Gud.

7 Og nå skjedde det at da Alma
hadde ordnet alt dette, forlot
han dem, ja, han forlot kirken
som var i byen Zarahemla, og
dro over til østsiden av elven
Sidon og inn i adalen Gideon,
hvor det var blitt bygget en by
som hadde fått navnet Gideon,
som lå i dalen som ble kalt
Gideon, og som var oppkalt
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etter den mannen som ble bdrept
med sverd ved Nehors hånd.
8 Og Alma dro ut og begynte å

forkynne Guds ord til kirken
som var opprettet i dalen Gide-
on, ifølge åpenbaringen om
ordets sannhet som var blitt
uttalt av hans fedre, og ifølge
profetiens ånd som var i ham,
ifølge avitnesbyrdet om Jesus
Kristus — Guds Sønn som
skulle komme for å forløse sitt
folk fra deres synder — og den
hellige orden han var kalt ved.
Og slik er det skrevet. Amen.

Almas ord som han forkynte til
folket i Gideon, ifølge hans
egen opptegnelse.

Omfatter kapittel 7.

KAPITTEL 7

Kristus vil bli født av Maria —
Han vil løse dødens bånd og bære
sitt folks synder — De som omven-
der seg, blir døpt og holder budene,
vil få evig liv — Den som er uren,
kan ikke arve Guds rike — Det
kreves ydmykhet, tro, håp og kjær-
lighet. Ca. 83 f.Kr.
Se, mine elskede brødre, etter-
som jeg har fått anledning til å
komme til dere, vil jeg forsøke
å atale til dere med mine egne
ord, ja, med min egen munn.
Og det er første gang jeg har talt
til dere med min egen munn,
for jeg har vært helt bundet til
bdommersetet og har hatt så

mange oppgaver at jeg ikke har
kunnet komme til dere.

2 Og selv nå kunne jeg ikke ha
kommet om ikke dommersetet
var blitt aoverlatt til en annen,
som regjerer i mitt sted. Og
Herren har i sin store barmhjer-
tighet latt meg komme til dere.

3 Og se, jeg er kommet med
store forhåpninger og et inder-
lig ønske om å finne at dere had-
de ydmyket dere for Gud og
hadde fortsatt å be ydmykt om
hans nåde, så jeg kunne finne
at dere var ulastelige for ham,
så jeg kunne finne at dere ikke
var i samme fryktelige stilling
som våre brødre i Zarahemla.

4 Men velsignet være Guds
navn for at han lot meg få
vite — ja, har gitt meg den over-
måte store glede å vite — at
de igjen er grunnfestet på hans
rettferdighets vei.

5 Og jeg stoler på, ifølge Guds
Ånd som er i meg, at jeg også
skal ha stor glede av dere. Like-
vel ønsker jeg ikke at min glede
over dere skulle komme på
grunn av så mange lidelser og
så mye sorg som jeg har hatt for
brødrene i Zarahemla. For se,
min glede over dem kommer
etter at jeg har gjennomgått
mange plager og lidd stor sorg.

6 Men se, jeg stoler på at dere
ikke er i en så vantro tilstand
som deres brødre var. Jeg stoler
på at dere ikke er oppblåste i
deres hjerters stolthet, ja, jeg
stoler på at dere ikke har lagt
deres elsk på rikdommer og ver-
dens verdiløse ting. Ja, jeg stoler

b Alma 1:9.
8a Åp 19:10.
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på at dere ikke tilber aavguder,
men at dere tilber den sanne og
blevende Gud, og at dere med
en evig tro ser fremover til der-
es synders forlatelse som skal
komme.

7 For se, jeg sier til dere at det
er mange ting som skal skje,
men det er én ting som er vikti-
gere enn alle disse, for se, den
atid er ikke langt borte da For-
løseren kommer og bor blant
sitt folk.
8 Se, jeg sier ikke at han vil

komme blant oss mens han bor
i sitt dødelige tabernakel, for se,
Ånden har ikke sagt meg at så
skal skje. Dette vet jeg ikke noe
om, men så mye vet jeg at Gud
Herren har makt til å gjøre alle
ting som er i overensstemmelse
med hans ord.

9 Men se, så mye har Ånden
sagt til meg: Rop til dette folk
og si: aOmvend dere og bered
Herrens vei og vandre på
hans stier, som er rette, for se,
himmelens rike er kommet
nær, og Guds Sønn bkommer til
jorden.

10 Og se, han skal bli afødt av
bMaria ved Jerusalem, våre
cforfedres land. Og hun er en
djomfru, et dyrebart og utvalgt
redskap, som skal overskyg-
ges og ebli med barn ved Den

Hellige Ånds kraft. Og hun skal
føde en sønn, ja, Guds Sønn.

11 Og han skal gå ut, ha smer-
ter og alidelser og fristelser av
alle slag, og dette for at det ord
kunne bli oppfylt som sier at
han vil påta seg sitt folks smer-
ter og sykdommer.

12 Og han vil påta seg adøden,
så han kan løse dødens bånd
som binder hans folk. Og han vil
påta seg deres skrøpeligheter,
så hans indre kan fylles med
barmhjertighet i kjødet, så han
i kjødet kan vite hvordan han
skal bhjelpe sitt folk i forhold til
deres skrøpeligheter.

13 Nå avet Ånden alle ting, li-
kevel lider Guds Sønn i kjødet
så han kan bpåta seg sitt folks
synder og kan slette ut deres
overtredelser ved sin befrielses
kraft. Og se, dette er vitnesbyr-
det som er i meg.

14 Nå sier jeg til dere at dere
må omvende dere og bli afødt
på ny, for Ånden sier at hvis
dere ikke blir født på ny, kan
dere ikke arve himmelens rike.
Kom derfor og bli døpt til om-
vendelse, så deres synder kan
bli vasket bort og dere kan ha
tro på Guds Lam, som tar bort
verdens synder, han som er
mektig til å frelse og rense fra
all urettferdighet.
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15 Ja, jeg sier til dere: Kom, og
frykt ikke, og legg til side en-
hver synd som lett afår makt
over dere, som binder dere så
dere blir ødelagt. Ja, kom, og gå
frem og vis deres Gud at dere
er villige til å omvende dere fra
deres synder og inngå en pakt
med ham om å holde hans bud,
og vitne for ham i dag ved å gå
ned i dåpens vann.

16 Og enhver som gjør dette
og deretter holder Guds befa-
linger, vil huske at jeg sier
til ham, ja, han vil huske at jeg
har sagt til ham, at han skal
få evig liv ifølge Den Hellige
Ånds vitnesbyrd, som vitner i
meg.

17 Og nå, mine elskede brødre,
tror dere disse ting? Se, jeg sier
til dere at ja, jeg vet at dere tror
det. Og grunnen til at jeg vet
dere tror det, er tilkjennegivel-
sen fra den Ånd som er i meg.
Og fordi deres tro er sterk med
hensyn til dette, ja, med hensyn
til de ting som jeg har talt, er
min glede stor.

18 For som jeg sa til dere til å
begynne med, hadde jeg et in-
derlig ønske om at dere ikke
befant dere i den samme van-
skelige stilling som deres brø-
dre, og i så henseende er mine
ønsker blitt oppfylt.

19 For jeg forstår at dere van-
drer på rettferdighetens stier.
Jeg forstår at dere er på den sti
som fører til Guds rike. Ja, jeg

forstår at dere gjør hans astier
rette.

20 Jeg forstår at det er blitt
gjort kjent for dere ved hans vit-
nesbyrds ord at han ikke kan
avandre på krokete stier, heller
ikke går han fra det som han har
sagt, og ikke finnes det skygge
av omskiftelse fra høyre til ven-
stre, eller fra det som er riktig
til det som er galt. Derfor er
hans vei et evig kretsløp.

21 Og han bor ikke i avanhelli-
ge templer, heller ikke kan det
som er tilsmusset eller noe som
er urent, bli mottatt i Guds rike.
Derfor sier jeg dere at den tid
skal komme — og det skal være
på den siste dag — at den som
er buren, skal fortsette å være
uren.

22 Og nå, mine elskede brødre,
jeg har sagt disse ting til dere for
å vekke dere til en forståelse av
deres plikt mot Gud, så dere
kan vandre ulastelig for ham,
så dere kan vandre etter Guds
hellige orden, og etter denne
orden er dere blitt mottatt.

23 Og nå vil jeg dere skal være
aydmyke og være føyelige og
vennlige, villige til å motta lær-
dom, fulle av tålmodighet og
langmodighet, være måtehold-
ne i alle ting, alltid være flittige
til å holde Guds bud, be om alt
dere står i trang til, både ånde-
lig og timelig, og alltid vise
Gud takknemlighet for alle de
ting dere mottar.

15a 2 Ne 4:18.
19a Mat 3:3.
20a 1 Ne 10:19;

Alma 37:12;
L&p 3:2.

21a 1 Kor 3:16–17; 6:19;
Mosiah 2:37;
Alma 34:36.

b 1 Ne 15:33–35;
2 Ne 9:16;

Mormon 9:14;
L&p 88:35.

23a vs Ydmyk, å
ydmyke, ydmykhet.
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24 Og se til at dere har atro,
håp og kjærlighet, og da vil
dere alltid være rike på gode
gjerninger.

25 Og måtte Herren velsigne
dere og holde deres klær plett-
frie, så dere til slutt kan ta
plass — sammen med Abra-
ham, Isak og Jakob og med de
hellige profeter som har levd
helt siden verdens begynnelse,
med klær like aplettfrie som
deres — i himmelens rike for
aldri mer å gå ut.
26 Og nå, mine elskede brødre,

jeg har talt disse ord til dere
ifølge den Ånd som vitner i
meg, og min sjel gleder seg
svært meget over den overmå-
te store flid og oppmerksomhet
som dere har vist mine ord.

27 Og nå, måtte aGuds fred
hvile over dere og på deres hus
og jordeiendommer og på deres
småfe og storfe og alt som dere
eier, og over deres kvinner og
deres barn, i forhold til deres
tro og gode gjerninger, fra nå
av og for evig. Og slik har jeg
talt. Amen.

KAPITTEL 8

Alma forkynner og døper i Melek
— Han blir forkastet i Ammoni-
hah og drar sin vei — En engel
befaler ham å vende tilbake og rope
omvendelse til folket — Han blir
ønsket velkommen av Amulek, og
sammen forkynner de i Ammoni-
hah. Ca. 82 f.Kr.

Og nå skjedde det at Alma
vendte tilbake fra aGideons land
etter å ha undervist Gideons
folk om mange ting som ikke
kan skrives, hadde opprettet
kirkens orden slik han før had-
de gjort i Zarahemlas land, ja,
og han vendte tilbake til sitt
eget hus i Zarahemla for å hvile
seg etter det arbeide som han
hadde gjort.

2 Og slik endte det niende
år av dommernes regjeringstid
over Nephis folk.

3 Og det skjedde i begynnelsen
av det tiende år av dommernes
regjeringstid over Nephis folk
at Alma reiste derfra og dro
over til Meleks land, vest for
aelven Sidon, ute i grenseland
mot villmarken i vest.

4 Og han begynte å undervise
folk i Meleks land ifølge aGuds
hellige orden, som han var
blitt kalt ved, og han begynte å
undervise folk overalt i Meleks
land.

5 Og det skjedde at folk kom til
ham fra alle kanter av det land
som grenset mot villmarken.
Og de ble døpt overalt i landet,

6 slik at da han hadde avslut-
tet sitt arbeide i Melek, reiste
han derfra og dro videre tre
dagsreiser nord for Meleks land,
og han kom til en by som ble
kalt Ammonihah.

7 Nå var det skikk og bruk
blant Nephis folk å oppkalle
sine land og sine byer og sine
landsbyer, ja, til og med alle

24a 1 Kor 13:1–13;
Ether 12:30–35;
Moroni 7:33–48.

25a 2 Pet 3:14.

27a vs Fred.
8 1a Alma 2:20; 6:7.

3a Alma 16:6–7.
4a L&p 107:2–4.

vs Melkisedekske
prestedømme, Det.
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sine små landsbyer, etter den
som først slo seg ned der, og
slik var det også med Ammoni-
hahs land.
8 Og det skjedde at da Alma

hadde kommet til byen Ammo-
nihah, begynte han å forkynne
Guds ord for dem.

9 Nå hadde Satan fått godt
atak på folkets hjerter i byen
Ammonihah, derfor ville de
ikke lytte til Almas ord.
10 Likevel aanstrengte Alma

seg meget i ånden og bkjempet
med Gud i cmektig bønn om at
han ville utøse sin Ånd over
menneskene som var i byen, og
at han også ville la ham få døpe
dem til omvendelse.

11 Likevel forherdet de sine
hjerter og sa til ham: Se, vi vet
at du er Alma, og vi vet at du er
høyprest over kirken som du
har opprettet i mange deler av
landet ifølge din tradisjon. Og
vi tilhører ikke din kirke, og
vi tror ikke på slike tåpelige
tradisjoner.

12 Og nå vet vi at ettersom vi
ikke tilhører din kirke, vet vi at
du ikke har noen makt over oss,
og du har overlatt dommerse-
tet til aNephihah, derfor er du
ikke øverste dommer over oss.

13 Da nå folket hadde sagt
dette og hadde imøtegått alle
hans ord og hånet ham og spyt-
tet på ham og kastet ham ut av
sin by, dro han derfra og reiste
til den by som ble kalt Aaron.

14 Og det skjedde at mens han

var på vei dit, var nedtynget
av sorg og kjempet med store
atrengsler og sjelekvaler på
grunn av ugudeligheten blant
menneskene som var i byen
Ammonihah, da skjedde det at
mens Alma således var ned-
tynget av sorg, se, da viste en
Herrens bengel seg for ham og sa:
15 Velsignet er du, Alma.

Derfor, løft ditt hode og fryd
deg, for du har stor grunn til
å fryde deg, for du har vært
trofast i å holde Guds befalin-
ger fra den tid da du mottok
ditt første budskap fra ham.
Se, jeg er den som aoverbragte
det til deg.

16 Og se, jeg er sendt for å befa-
le deg å vende tilbake til byen
Ammonihah og tale til byens
befolkning igjen, ja, forkynn for
dem. Ja, si til dem at hvis de
ikke omvender seg, vil Gud
Herren aødelegge dem.
17 For se, nettopp i denne

stund studerer de på hvordan
de kan ødelegge ditt folks fri-
het (for så sier Herren), og det
strider mot de lover og bud og
befalinger som han har gitt til
sitt folk.

18 Nå skjedde det at etter at
Alma hadde mottatt sitt bud-
skap fra Herrens engel, vendte
han i all hast tilbake til Ammo-
nihahs land. Og han gikk inn i
byen en annen vei, ja, veien på
sydsiden av byen Ammonihah.

19 Og da han gikk inn i byen,
var han sulten og sa til en mann:

9a 2 Ne 28:19–22;
L&p 10:20.

10a Alma 17:5.
b Enos 1:1–12.

c 3 Ne 27:1.
vs Bønn.

12a Alma 4:20.
14a vs Motgang.

b Alma 10:7–10, 20.
vs Engler.

15a Mosiah 27:11–16.
16a Alma 9:12, 18, 24.
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Vil du gi en ydmyk Guds tjener
noe å spise?
20 Og mannen sa til ham: Jeg

er en nephitt, og jeg vet at du er
en hellig Guds profet, for du er
den mannen om hvem en aengel
sa i et syn: Du skal ta imot
ham. Bli derfor med meg til
mitt hus, og jeg vil dele min
mat med deg, og jeg vet at du
vil være en velsignelse for meg
og mitt hus.

21 Og det skjedde at mannen
tok ham inn i sitt hus. Og man-
nens navn var aAmulek, og han
hentet brød og kjøtt og satte
frem for Alma.

22 Og det skjedde at Alma spi-
ste brød og ble mett, og han
avelsignet Amulek og hans hus,
og han takket Gud.
23 Og etter at han hadde spist

og var mett, sa han til Amulek:
Jeg er Alma, og er ahøypresten
over Guds kirke i hele landet.
24 Og se, jeg er blitt kalt til å

forkynne Guds ord blant hele
dette folk ifølge åpenbaringens
og profetiens ånd. Og jeg var
i dette landet, og de ville ikke
ta imot meg, men de akastet
meg ut, og jeg var nær ved å
snu ryggen til dette landet for
bestandig.

25 Men se, jeg er blitt befalt at
jeg skulle vende tilbake og pro-
fetere for dette folk, ja, og vitne
mot dem om deres synder.

26 Og nå, Amulek, fordi du
har gitt meg mat og tatt meg
inn, er du velsignet, for jeg var

sulten, for jeg hadde fastet i
mange dager.

27 Og Alma ble mange dager
hos Amulek før han begynte å
forkynne for folket.

28 Og det skjedde at folket
begikk enda større synder.

29 Og ordet kom til Alma og
lød: Gå, og si også til min tjener
Amulek: Gå ut og profeter til
dette folk og si: aOmvend dere,
for så sier Herren: Hvis dere
ikke omvender dere, vil jeg
hjemsøke dette folk i min vre-
de, ja, og jeg vil ikke vende min
heftige vrede bort.

30 Og Alma og Amulek gikk ut
blant folket for å forkynne Guds
ord for dem, og de var fylt med
Den Hellige Ånd.

31 Og de ble gitt så stor akraft
at de ikke kunne holdes i fange-
hull, heller ikke var det mulig
for noen å slå dem ihjel. Likevel
brukte de ikke sin bkraft før de
ble bundet med rep og kastet i
fengsel. Nå ble dette gjort for at
Herren — ved dem — kunne
vise sin kraft.

32 Og det skjedde at de dro ut
og begynte å forkynne og pro-
fetere for folket ifølge den ånd
og myndighet som Herren had-
de gitt dem.

Almas og også Amuleks ord
som ble forkynt for folket som
var i Ammonihahs land. De blir
også kastet i fengsel og befridd

20a Alma 10:7–9.
21a vs Amulek.
22a Alma 10:11.
23a Alma 5:3, 44, 49;

13:1–20.
24a Alma 8:13.
29a Alma 9:12, 18.

vs Omvende,

omvendelse.
31a 1 Ne 1:20.

b Alma 14:17–29.
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ved Guds mirakuløse kraft
som var i dem — ifølge Almas
opptegnelse.

Omfatter kapittel 9 til og med 14.

KAPITTEL 9

Alma befaler Ammonihahs folk å
omvende seg — Herren vil være
barmhjertig mot lamanittene i de
siste dager — Hvis nephittene
forkaster lyset, vil de bli ødelagt av
lamanittene — Guds Sønn vil
snart komme — Han vil forløse
dem som omvender seg, blir døpt og
har tro på hans navn. Ca. 82 f.Kr.

Og videre, etter at jeg, Alma, var
blitt befalt av Gud at jeg skulle
ta med meg Amulek og dra ut
igjen for å forkynne for dette
folk — for folket i byen Ammo-
nihah — skjedde det at da jeg
begynte å forkynne for dem,
begynte de å diskutere heftig
med meg og sa:

2 Hvem er du? Tror du at vi
tror aen manns vitnesbyrd selv
om han skulle forkynne for oss
at jorden skulle forgå?
3 Nå forsto de ikke de ord som

de talte, for de visste ikke at
jorden skulle forgå.

4 Og de sa også: Vi vil ikke tro
dine ord selv om du skulle pro-
fetere at denne store byen skulle
bli ødelagt på aén dag.

5 Nå visste de ikke at Gud
kunne utføre slike mektige gjer-
ninger, for de var et hårdhjertet
og et hårdnakket folk.

6 Og de sa: aHvem er Gud
som ikke sender bnoen større
autoritet enn én mann blant
dette folk for å forkynne sann-
heten om så store og mektige
ting for dem?

7 Og de gikk frem for å legge
hånd på meg, men se, de gjorde
det ikke. Og jeg sto frimodig
frem for å tale til dem, ja, jeg
vitnet frimodig for dem og sa:

8 Se, dere ugudelige og forder-
vede aslekt! Hvordan kan dere
ha glemt deres fedres tradisjo-
ner? Ja, hvor snart har dere
ikke glemt Guds bud.

9 Husker dere ikke at vår far,
Lehi, ble ført ut av Jerusalem
ved aGuds hånd? Husker dere
ikke at de alle ble ledet av ham
gjennom villmarken?

10 Og har dere allerede glemt
hvor mange ganger han fridde
våre fedre ut av deres fienders
hender og bevarte dem så de
ikke ble drept — til og med av
sine egne brødre?

11 Ja, og hvis det ikke hadde
vært for hans makeløse kraft
og hans barmhjertighet og hans
langmodighet mot oss, ville vi
uvegerlig ha blitt utryddet fra
jordens overflate lenge før den-
ne tid og kanskje blitt henvist til
en tilstand av auendelig elendig-
het og smerte.

12 Se, nå sier jeg til dere at han
befaler dere å omvende dere,
og hvis dere ikke omvender
dere, kan dere på ingen måte
arve Guds rike. Men se, dette er
ikke alt — han har befalt dere å

9 2a 5M 17:6.
4a Alma 16:9–10.
6a 2M 5:2;

Mosiah 11:27;
Moses 5:16.

b Alma 10:12.

8a Alma 10:17–25.
9a 1 Ne 2:1–7.

11a Mosiah 16:11.
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omvende dere, ellers vil han
autrydde dere fullstendig fra
jordens overflate, ja, han vil
hjemsøke dere i sin vrede, og i
sin bheftige vrede vil han ikke
vende seg bort.

13 Se, husker dere ikke de ord
som han talte til Lehi, da han
sa: aHvis dere holder mine bud,
skal det gå dere vel i landet?
Og videre blir det sagt: Hvis
dere ikke vil holde mine bud,
skal dere bli avskåret fra Her-
rens nærhet.
14 Nå vil jeg dere skal huske

at i den grad lamanittene ikke
har holdt Guds befalinger, er
de blitt aavskåret fra Herrens
nærhet. Nå ser vi at Herrens ord
er blitt stadfestet i så henseende,
og lamanittene er blitt avskåret
fra hans nærhet helt siden de
begynte med sine overtredel-
ser i landet.
15 Likevel sier jeg til dere at

det skal bli mer autholdelig for
dem på dommens dag enn for
dere hvis dere forblir i deres
synder, ja, og også mer uthol-
delig for dem i dette liv enn for
dere, hvis dere ikke omvender
dere.

16 For det er mange løfter som
er agitt til lamanittene, for det
er på grunn av deres fedres
btradisjoner at de er blitt i sin
tilstand av cuvitenhet. Derfor vil
Herren være barmhjertig mot

dem og dforlenge deres tilvæ-
relse i landet.

17 Og en gang vil de bli abragt
til troen på hans ord og vite
at deres fedres tradisjoner var
uriktige. Og mange av dem vil
bli frelst, for Herren vil være
barmhjertig mot alle som bpå-
kaller hans navn.

18 Men se, jeg sier til dere at
hvis dere fortsetter i deres ugu-
delighet, skal deres dager i
landet ikke forlenges, for ala-
manittene skal bli sendt mot
dere. Og hvis dere ikke omven-
der dere, skal de komme på et
tidspunkt dere ikke venter det,
og dere skal bli hjemsøkt av en
bfullstendig ødeleggelse, og
det skal finne sted på grunn av
Herrens heftige cvrede.

19 For han vil ikke tillate at
dere lever i deres synder så
dere ødelegger hans folk. Jeg
sier dere: Nei, for han ville hel-
ler la lamanittene adrepe hele
hans folk, som kalles Nephis
folk, hvis det var mulig for
dem å bfalle i synd og overtre-
delse etter å ha fått så mye lys
og så stor kunnskap av Herren
sin Gud,

20 ja, etter å ha vært et folk så
rikt begunstiget av Herren, ja,
etter å ha blitt mer begunstiget
enn alle andre nasjoner, slekter,
tungemål og folk, etter at alle
ting er agjort kjent for dem,

12a Alma 8:16;
10:19, 23, 27.

b Alma 8:29.
13a 2 Ne 1:20;

Mosiah 1:7;
Alma 37:13.

14a 2 Ne 5:20–24;
Alma 38:1.

15a Mat 11:22, 24.
16a Alma 17:15.

b Mosiah 18:11–17.
c Mosiah 3:11.
d Hel 15:10–12.

17a Enos 1:13.
b Alma 38:5;

L&p 3:8.

18a Alma 16:2–3.
b Alma 16:9.
c Alma 8:29.

19a 1 Ne 12:15, 19–20;
Alma 45:10–14.

b Alma 24:30.
20a vs Åpenbaring.
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ifølge deres ønsker og deres tro
og bønner, om det som har vært
og som er og som skal komme,
21 etter å ha blitt besøkt av

Guds Ånd, etter å ha talt med
engler og blitt talt til ved Her-
rens røst, etter å ha hatt profeti-
ens ånd og åpenbaringens ånd
og også mange gaver — gaven
til å tale med tunger og forkyn-
nelsens gave og Den Hellige
Ånds gave og aoversettelsens
gave,
22 ja, og etter at Gud har afridd

dem ut av Jerusalems land ved
Herrens hånd, etter å ha blitt
reddet fra sult og fra sykdom og
alle slags sykdomstilstander, og
etter at de har blitt sterke på
slagmarken så de ikke skulle
bli drept, etter at de er blitt ført
ut av btrelldom gang på gang og
er blitt støttet og bevart inntil
nå og det har gått dem vel så de
er rike på alle ting —

23 og nå, se jeg sier til dere
at hvis dette folk som har mot-
tatt så mange velsignelser fra
Herrens hånd, skulle falle i
overtredelse og synde mot det
lys og den kunnskap de har, ja,
jeg sier til dere at om så skulle
skje at de skulle falle i overtre-
delse, ville det bli mye mer
autholdelig for lamanittene enn
for dem.
24 For se, Herrens aløfter er

gitt til lamanittene, men de er

ikke gitt til dere hvis dere faller
i overtredelse, for har ikke
Herren uttrykkelig lovet og fast
bestemt at hvis dere setter dere
opp mot ham, skal dere bli full-
stendig utryddet fra jordens
overflate?

25 Og nå, for at dere ikke skul-
le bli drept, har Herren sendt
sin engel for å besøke mange av
hans folk og har forkynt for dem
at de må gå ut og rope kraftig til
dette folk og si: aOmvend dere,
for himmelens rike er nær.

26 Om aikke mange dager skal
Guds Sønn komme i sin herlig-
het, og hans herlighet skal være
bFaderens Enbårnes herlighet,
full av cnåde, rettvishet og sann-
het, full av tålmodighet, dbarm-
hjertighet og langmodighet, snar
til å ehøre sitt folks rop og til å
besvare deres bønner.

27 Og se, han kommer for å
aforløse dem som vil bli bdøpt
til omvendelse ved troen på
hans navn.

28 Derfor, bered Herrens vei,
for tiden er nær da alle menne-
sker skal høste lønn for sine
agjerninger — etter hvordan de
har vært. Hvis de har vært rett-
ferdige, skal de bhøste frelse for
sine sjeler ifølge Jesu Kristi kraft
og befrielse. Og hvis de har vært
onde, skal de høste sine sjelers
cfordømmelse ifølge djevelens
makt og fangenskap.
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29 Se, slik roper engelens røst
til folket.

30 Og nå, mine aelskede brø-
dre, for dere er mine brødre, og
dere burde være elsket, og dere
burde gjøre gjerninger som er
omvendelsen verdig, for jeg ser
at deres hjerter er blitt meget
forherdet mot Guds ord, og jeg
ser at dere er et bfortapt og et
fallent folk.
31 Nå skjedde det at da jeg,

Alma, hadde talt disse ord, se,
da ble folket rasende på meg
fordi jeg sa til dem at de var et
hårdhjertet og et ahårdnakket
folk.
32 Og også fordi jeg sa til dem

at de var et fortapt og et fallent
folk, ble de sinte på meg og for-
søkte å legge hånd på meg så
de kunne kaste meg i fengsel.

33 Men det skjedde at Herren
ikke tillot at de akkurat da skul-
le ta meg og kaste meg i fengsel.

34 Og det skjedde at Amulek
kom, sto frem og begynte å
tale til dem også. Og ikke alle
aAmuleks ord er skrevet, men
en del av hans ord er skrevet i
denne bok.

KAPITTEL 10

Lehi nedstammet fra Manasse —
Amulek forteller at engelen befalte
ham å ta godt vare på Alma — De
rettferdiges bønner bevirker at
folket blir spart — Urettferdige
lovkyndige og dommere legger

grunnvollen til folkets ødeleggel-
se. Ca. 82 f.Kr.
Nå, dette er de aord som bAmu-
lek talte til folket i Ammoni-
hahs land:

2 Jeg er Amulek. Jeg er sønn
av Giddonah, som var sønn av
Ismael, som var en etterkommer
av Aminadi. Og det var den
samme Aminadi som tydet det
som sto skrevet på veggen i
templet, og som var skrevet
ved Guds finger.

3 Og Aminadi var en etterkom-
mer av Nephi, som var sønn av
Lehi, som dro ut fra Jerusalems
land og som var en etterkommer
av aManasse, som var sønn av
bJosef som ble csolgt til Egypt
av sine brødre.

4 Og se, jeg er også en mann
med ikke helt lite aktelse blant
alle dem som kjenner meg. Ja,
og se, jeg har mange slektnin-
ger og avenner, og jeg har også
skaffet meg store rikdommer
på grunn av min flid.

5 Likevel, på tross av alt dette,
har jeg aldri visst mye om
Herrens veier og hans amyste-
rier og forunderlige kraft. Jeg
sa at jeg aldri hadde visst mye
om disse ting, men se, jeg tar
feil, for jeg har sett mange av
hans mysterier og hans forun-
derlige kraft, ja, til og med ved
at dette folks liv er blitt bevart.

6 Likevel forherdet jeg mitt
hjerte, for jeg ble akalt på mange
ganger, og jeg ville ikke bhøre.

30a 1 Joh 4:11.
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Derfor hadde jeg kunnskap om
disse ting, men jeg ville ikke
vite. Jeg fortsatte derfor å sette
meg opp mot Gud i mitt hjertes
ugudelighet like til den fjerde
dag i denne syvende måned
som er i det tiende år av dom-
mernes regjeringstid.
7 Mens jeg var underveis for å

besøke en meget nær slektning,
se, da viste en aHerrens engel
seg for meg og sa: Amulek, vend
tilbake til ditt eget hus, for du
skal gi en Herrens profet mat,
ja, en hellig mann som er en
utvalgt Guds mann, for han har
bfastet i mange dager på grunn
av dette folks synder, og han er
sulten, og du skal cta ham inn i
ditt hus og gi ham mat, og han
skal velsigne deg og ditt hus, og
Herrens velsignelse skal hvile
over deg og ditt hus.
8 Og det skjedde at jeg adlød

engelens røst og vendte tilbake
til mitt hus. Og mens jeg var på
vei dit, fant jeg amannen som
engelen hadde sagt følgende
om til meg: Du skal ta ham inn
i ditt hus. Og se, det var den
samme mannen som har talt til
dere om det som er av Gud.

9 Og engelen sa til meg at han
er en ahellig mann. Derfor vet
jeg at han er en hellig mann for-
di det ble sagt av en Guds engel.

10 Og videre, jeg vet at det han
har vitnet om, er sant, for se, jeg
sier dere at så sant Herren lever,
har han sendt sin aengel for å

tilkjennegi disse ting for meg, og
dette har han gjort mens denne
Alma har bbodd i mitt hus.
11 For se, han har avelsignet

mitt hus, han har velsignet meg
og mine kvinner og mine barn
og min far og mine slektninger.
Ja, hele min slekt har han vel-
signet, og Herrens velsignelse
har hvilt over oss ifølge de ord
som han talte.

12 Og nå, da Amulek hadde
talt disse ord, begynte folket å
bli forundret, for de så at det
var amer enn ett vitne som vitnet
om de ting som de ble anklaget
for, og også om de ting som
skulle skje ifølge profetiens ånd
som var i dem.

13 Likevel var det noen blant
dem som tenkte å spørre dem
ut, så de ved sine snedige apla-
ner kunne fange dem i deres
ord, så de kunne finne noen til
å vitne mot dem, så de kunne
overlevere dem til sine domme-
re, så de kunne bli dømt ifølge
loven og så de kunne bli drept
eller kastet i fengsel ifølge den
forbrytelse som de kunne sikte
eller beskylde dem for.

14 Nå var det de menn som
forsøkte å drepe dem, som var
alovkyndige, og de var leid
eller utpekt av folket til å admi-
nistrere loven under rettsfor-
handlingene eller når folket ble
fremstilt for dommerne for sine
forbrytelser.

15 Nå hadde disse lovkyndige

7a Alma 8:20.
b Alma 5:46; 6:6.

vs Faste.
c Apg 10:30–35.

8a Alma 8:19–21.

9a vs Hellig.
10a Alma 11:30–31.

b Alma 8:27.
11a Alma 8:22.
12a Alma 9:6.

13a Alma 11:21.
14a Alma 10:24;

11:20–21; 14:18.
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god kjennskap til alle folkets
kunster og knep, og dette had-
de de for å kunne være dyktige
i sitt yrke.
16 Og det skjedde at de begyn-

te å stille Amulek spørsmål så
de derved kunne få ham til å
motsi seg selv eller vikle seg
inn i selvmotsigelser.

17 Nå visste de ikke at Amulek
kunne vite deres hensikter, men
det skjedde at da de begynte å
stille ham spørsmål, aforsto han
hva de tenkte, og sa til dem:
Ugudelige og vrange bslekt, dere
lovkyndige og hyklere, for dere
legger djevelens grunnvoll, for
dere legger cfeller og snarer for
å fange Guds hellige.

18 Dere legger planer for å
afordreie de rettferdiges veier
og for å nedkalle Guds vrede
over deres hoder, ja, så dette
folk blir fullstendig ødelagt.
19 Ja, med rette sa Mosiah,

som var vår siste konge, da han
var iferd med å frasi seg riket
og ikke hadde noen å overlate
det til, hvilket medførte at dette
folk skulle styres ved sin egen
stemme — ja, med rette sa han
at hvis den tid skulle komme at
dette folk ved sin stemme skul-
le avelge misgjerning — det vil
si, hvis den tid skulle komme at
dette folk skulle falle i overtre-
delse — ville de være modne
til ødeleggelse.
20 Og nå sier jeg til dere at

med rette dømmer Herren dere

for deres synder, og med rette
roper han til dette folk ved sine
aenglers røst: Omvend dere,
omvend dere, for himmelens
rike er nær.

21 Ja, med rette roper han ved
sine englers røst: aJeg vil kom-
me ned blant mitt folk med rett
og rettvishet i mine hender.

22 Ja, og jeg sier dere at om det
ikke hadde vært for abønner fra
de rettferdige som nå er i landet,
ville dere allerede nå ha vært
hjemsøkt av fullstendig øde-
leggelse. Likevel ville det ikke
ha skjedd ved en bvannflom slik
det skjedde med folket i Noahs
dager, men det ville ha skjedd
ved hungersnød og ved pest
og sverd.

23 Men det er ved de rettferdi-
ges abønner at dere er spart.
Hvis dere derfor støter de rett-
ferdige bort fra dere, vil Herren
ikke holde sin hånd tilbake,
men i sin heftige vrede vil han
gå ut mot dere. Da skal dere bli
slått med hungersnød og med
pest og med sverd. Og btiden er
snart for hånden hvis dere ikke
omvender dere.

24 Og nå skjedde det at folket
ble enda sintere på Amulek, og
de ropte ut og sa: Denne man-
nen viser forakt for våre lover
som er rettferdige, og for våre
kloke lovkyndige som vi har
utvalgt.

25 Men Amulek rakte ut sin
hånd og ropte enda kraftigere

17a Alma 12:3; 20:18, 32;
L&p 6:16.

b Mat 3:7; Alma 9:8.
c L&p 10:21–27.

18a Apg 13:10.
19a Mosiah 29:27;

Alma 2:3–7; Hel 5:2.
20a Alma 8:14–16; 13:22.
21a Mosiah 13:34.
22a Jak brev 5:16;

Mosiah 27:14–16.
b 1M 8:21;

3 Ne 22:8–10.
vs Vannflommen
på Noahs tid.

23a vs Bønn.
b Alma 34:32–35.
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til dem og sa: Ugudelige og
vrange slekt, hvorfor har Satan
fått så godt tak på deres hjerter?
Hvorfor vil dere hengi dere til
ham så han kan ha makt over
dere til å aforblinde deres øyne,
så dere ikke forstår de ord som
blir uttalt, at de er sanne?

26 For se, har jeg vitnet mot
deres lov? Dere forstår ikke, og
dere sier at jeg har talt mot deres
lov, men det har jeg ikke, men
jeg har talt fordelaktig om der-
es lov til deres fordømmelse.

27 Og se, nå sier jeg til dere at
grunnvollen til dette folks øde-
leggelse begynner å bli lagt ved
deres alovkyndiges og deres
dommeres urettferdighet.

28 Og nå skjedde det at da
Amulek hadde talt disse ord,
ropte folket mot ham og sa: Nå
vet vi at denne mannen er et dje-
velens barn, for han har aløyet
for oss, for han har talt imot vår
lov. Og nå sier han at han ikke
har talt imot den.
29 Og videre, han har vist for-

akt for våre lovkyndige og våre
dommere.

30 Og det skjedde at de lovkyn-
dige la seg dette på sinne, så de
skulle huske disse ting og bruke
dem mot ham.

31 Og det var én iblant dem
hvis navn var Zeezrom. Han var
den ledende blant dem som
aanklaget Amulek og Alma, for
han var en av de dyktigste blant
dem og gjorde mange forret-
ninger blant folket.
32 Nå var det disse lovkyndig-

es hensikt å skaffe seg inntekter,

og de hadde inntekter i forhold
til sitt arbeide.

KAPITTEL 11

Nephittenes myntsystem forklares
— Amulek diskuterer heftig med
Zeezrom — Kristus vil ikke frelse
menneskene i deres synder —
Bare de som arver himmelens rike,
blir frelst — Alle mennesker vil
oppstå til udødelighet — Det er
ingen død etter oppstandelsen. Ca.
82 f.Kr.
Nå sto det i Mosiahs lov at hver
mann som var en lovens dom-
mer, eller de som var utpekt til
å være dommere, skulle motta
lønn i forhold til den tid de
brukte for å dømme dem som
ble ført frem for dem for å bli
dømt.

2 Nå, hvis en mann sto i gjeld
til en annen og han ikke ville
betale det som han skyldte, ble
han innstevnet for dommeren,
og dommeren brukte sin myn-
dighet og sendte ut tjeneste-
menn så mannen skulle bli ført
frem for ham. Og han dømte
mannen etter loven og de bevis
som ble ført mot ham. Og slik
ble mannen tvunget til å betale
det han skyldte, eller bli fratatt
alt eller bli utstøtt fra folket
som en tyv og en røver.

3 Og dommeren fikk lønn etter
den tid han brukte, en senine av
gull for et dagsverk, eller en se-
num av sølv, som er like mye
som en senine av gull — og det-
te ifølge den lov som var gitt.

25a 2 Kor 4:4;
Alma 14:6.

27a Luk 11:45–52.
28a Alma 14:2.

31a Alma 11:20–36.
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4 Nå, dette er navnene på deres
forskjellige gull- og sølvmynter
etter den verdi de hadde. Og
navnene ble gitt av nephittene,
for de brukte ikke samme pen-
gesystem som jødene som var i
Jerusalem. Heller ikke brukte
de samme måleenheter som
jødene, men de forandret sitt
pengesystem og sine målenhe-
ter ifølge folkets ønske og
omstendigheter, i hver genera-
sjon ned til dommernes regjer-
ingstid — de som var blitt
aopprettet av kong Mosiah.
5 Nå var pengesystemet slik:

En senine av gull, en seon av
gull, en shum av gull og en lim-
nah av gull.

6 En senum av sølv, en amnor
av sølv, en ezrom av sølv og en
onti av sølv.

7 En senum av sølv hadde
samme verdi som en senine av
gull, og med hver av dem kun-
ne man betale et mål bygg og
også et mål av enhver kornsort.

8 En seon av gull var dobbelt
så mye verdt som en senine.

9 Og en shum av gull var dob-
belt så mye verdt som en seon.

10 Og en limnah av gull var
like mye verdt som dem alle.

11 Og en amnor av sølv var
like stor som to senum.

12 Og en ezrom av sølv var
like stor som fire senum.

13 Og en onti var like stor som
dem alle.

14 Nå, dette er verdien av de
mindre myntene i deres penge-
system:

15 En shiblon er halvparten av

en senum, altså en shiblon for
et halvt mål bygg.

16 Og en shiblum er halvpar-
ten av en shiblon.

17 Og en leah er halvparten av
en shiblum.

18 Nå, dette er deres mynter
ifølge deres pengesystem:

19 Nå har en antion av gull
samme verdi som tre shibloner.

20 Nå var det utelukkende for
å skaffe seg inntekter, fordi de
mottok lønn etter hvor mye de
arbeidet, derfor oppegget de
folket til opprør og til alle slags
uroligheter og allslags ugude-
lighet, så de på denne måten
kunne få mer å gjøre og atjene
flere penger, alt etter hvor man-
ge saker de fikk til behandling.
Derfor hisset de folket opp mot
Alma og Amulek.

21 Og denne Zeezrom begyn-
te å stille Amulek spørsmål og
sa: Vil du besvare noen få spørs-
mål jeg skal stille deg? Nå var
Zeezrom en mann som var eks-
pert på djevelens arenkespill,
så han kunne ødelegge det som
var godt, derfor sa han til
Amulek: Vil du besvare de
spørsmål jeg skal stille deg?

22 Og Amulek sa til ham: Ja,
hvis det skjer ifølge Herrens
Ånd, som er i meg, for jeg skal
ikke si noe som er i strid med
aHerrens Ånd. Og Zeezrom sa
til ham: Se, her er seks ontier av
sølv, og alle disse vil jeg gi deg
hvis du vil fornekte et Høyeste
Vesens eksistens.

23 Da sa Amulek: Du ahelvetes
barn, hvorfor bfrister du meg?

11 4a Mosiah 29:40–44.
20a Alma 10:32.

21a Alma 10:13.
22a vs Hellige Ånd, Den.

23a Alma 5:41.
b vs Friste, fristelse.
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Vet du ikke at de rettferdi-
ge ikke gir etter for slike fristel-
ser?
24 Tror du at det ikke finnes

noen Gud? Jeg sier til deg: Nei,
du vet at det finnes en Gud, men
du elsker ussel avinning mer
enn ham.

25 Og nå har du løyet til meg
for Gud. Du sa til meg: Se, disse
seks ontier, som er av stor verdi,
vil jeg gi deg. Men i ditt hjerte
tenkte du å beholde dem og
hadde bare et ønske om at jeg
skulle fornekte den sanne og
levende Gud, så du kunne få en
grunn til å drepe meg. Og nå,
se, for dette store onde skal du
få din lønn.

26 Og Zeezrom sa til ham: Du
sier at det finnes en sann og
levende Gud?

27 Og Amulek sa: Ja, det finnes
en sann og levende Gud.

28 Da sa Zeezrom: Finnes det
mer enn én Gud?

29 Og han svarte: Nei.
30 Da sa Zeezrom til ham igjen:

Hvordan vet du disse ting?
31 Og han sa: En aengel har

fortalt meg det.
32 Og Zeezrom sa igjen: Hvem

er han som skal komme? Er det
Guds Sønn?

33 Og han sa til ham: Ja.
34 Og Zeezrom sa igjen: Skal

han frelse sitt folk ai deres syn-
der? Og Amulek svarte og sa til
ham: Jeg sier til deg at det skal

han ikke, for det er umulig for
ham å fornekte sitt ord.

35 Da sa Zeezrom til folket: Se
til at dere husker disse ting, for
han sa at det bare er én Gud.
Likevel sier han at Guds Sønn
skal komme, men at han ikke
skal frelse sitt folk — som om
han hadde myndighet til å be-
fale Gud.

36 Nå sa Amulek til ham igjen:
Se, du har løyet, for du sier at
jeg talte som om jeg hadde
myndighet til å befale Gud for-
di jeg sa han ikke skal frelse sitt
folk i deres synder.

37 Og jeg sier til deg igjen at
han kan ikke frelse dem i deres
asynder, for jeg kan ikke for-
nekte hans ord, og han har sagt
at bintet urent kan arve chim-
melens rike, derfor, hvordan
kan dere bli frelst uten at dere
arver himmelens rike? Derfor
kan dere ikke bli frelst i deres
synder.

38 Da sa Zeezrom til ham igjen:
Er Guds Sønn den virkelige
Evige Fader?

39 Og Amulek sa til ham: Ja,
han er den virkelige himmelens
og jordens aEvige Fader og også
Den Evige Fader til balle ting
som i dem er. Han er begynnel-
sen og enden, den første og den
siste.

40 Og han skal komme til aver-
den for å bforløse sitt folk, og han
skal cpåta seg overtredelsene

24a 1 Tim 6:10; Tit 1:11.
31a Alma 10:7–10.
34a Hel 5:10–11.
37a 1 Kor 6:9–10.

b 1 Ne 15:33;
Alma 40:26;

3 Ne 27:19.
vs Ugudelig.

c vs Rike, Guds eller
himmelens.

39a Jes 9:6.
b Kol 1:16; Mosiah 4:2.

40a vs Verden.
b Rom 11:26–27.
c 2M 34:6–7; Jes 53:5;

1 Joh 2:2;
Mosiah 14:5; 15:12;
L&p 19:16–19.
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til dem som tror på hans navn,
og disse er de som skal få evig
liv, og frelse kommer ikke til
noen andre.
41 Derfor forblir de ugudelige

i en tilstand som om aingen
forløsning var utført, unntatt for-
løsningen fra dødens bånd, for
se, dagen kommer da balle skal
oppstå fra de døde og stå for
Gud og bli cdømt etter sine
gjerninger.
42 Nå er det en død som kalles

en timelig død, og Kristi død
skal løse denne timelige døds
abånd, så alle skal oppstå fra
denne timelige død.
43 Ånden og legemet skal

agjenforenes til sin fullkomne
skikkelse, både lemmer og ledd
skal bringes tilbake til sin rette
plass slik som vi er nå, og vi skal
føres frem og stå for Gud og vite
likesom vi vet nå, og ha en klar
berindring om all vår cskyld.

44 Nå vil alle få del i denne
gjenforening, både gammel og
ung, både trell og fri, både
mann og kvinne, både ugudeli-
ge og rettferdige, og ikke så
mye som et hår på deres hode
skal gå tapt, men alle ting skal
abringes tilbake til sin fullkom-
ne skikkelse slik den er nå, eller
i legemet, og skal føres frem og
stilles for Kristi, Sønnens og

Gud bFaderens og Den Hellige
Ånds domstol — de som er cén
Evig Gud — for å bli ddømt et-
ter sine gjerninger, enten de er
gode eller onde.

45 Se, nå har jeg talt til deg om
det dødelige legemes død, og
også om det dødelige legemes
aoppstandelse, og jeg sier til
deg at dette dødelige legeme
blir boppreist til et cudødelig le-
geme — det vil si fra døden —
ja, fra den første død til liv, så
de dikke kan dø mer. Deres ån-
der forenes med deres legemer
for aldri mer å skilles ad, og
slik blir det hele eåndelig og
udødelig, så de aldri mer kan
se forgjengelighet.

46 Da nå Amulek hadde sagt
disse ord, begynte folket igjen
å bli forundret, og Zeezrom be-
gynte også å skjelve, og slik
endte Amuleks ord, eller dette
er alt jeg har skrevet.

KAPITTEL 12

Alma diskuterer heftig med Zeez-
rom — Guds mysterier kan bare
gis til de trofaste — Menneskene
blir dømt for sine tanker, sin tro,
sine ord og gjerninger — De
ugudelige vil lide en åndelig død
— Dette dødelige liv er en prøve-
tilstand — Forløsningsplanen

41a Alma 12:18;
L&p 88:33.

b Åp 20:12–13;
Alma 42:23.

c vs Dom, den siste
eller endelige.

42a Alma 12:16.
43a 2 Ne 9:13;

Alma 40:23.
b 2 Ne 9:14;

Mosiah 3:25;
Alma 5:18.

c vs Skyld (følelse).
44a Alma 41:12–15.

b vs Gud, guddommen
— Gud Faderen.

c 3 Ne 11:27, 36.
vs Gud,
guddommen.

d Åp 20:12–13.

45a Alma 40:23;
L&p 88:16.

b vs Oppstandelse.
c vs Udødelig,

udødelighet.
d Åp 21:4;

L&p 63:49; 88:116.
e 1 Kor 15:44.
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tilveiebringer oppstandelsen og,
gjennom tro, en forlatelse for syn-
der — Den som omvender seg, har
krav på barmhjertighet gjennom
Den Enbårne Sønn. Ca. 82 f.Kr.

Da nå Alma så at Amuleks ord
hadde bragt Zeezrom til taus-
het — for han så at Amulek
hadde grepet ham i hans aløgn
og bedrag for å ødelegge
ham — og da han så at han
begynte å skjelve under bbe-
visstheten om sin skyld, opplot
han sin munn og begynte å tale
til ham og bekrefte Amuleks
ord og forklare tingene videre
eller utdype Skriftene utover
det som Amulek hadde gjort.

2 Nå hørte folket som var
rundt omkring, de ord Alma sa
til Zeezrom, for folkemengden
var stor, og han talte på denne
måten:

3 Nå ser du, Zeezrom, at du er
blitt grepet i din løgn og list,
for ikke bare har du løyet for
mennesker, men du har løyet
for Gud. For se, han kjenner
alle dine atanker, og du ser at
dine tanker gjøres kjent for oss
ved hans Ånd.

4 Og du ser at vi vet at din plan
var en meget listig plan, lagt
med djevelsk list, så du med
løgn og bedrag kunne sette det-
te folk opp mot oss for å håne
oss og kaste oss ut.

5 Nå var dette din afiendes
plan, og han har utøvet sin
makt i deg. Nå vil jeg du skal

huske at det jeg sier til deg, sier
jeg til alle.

6 Og se, jeg sier til dere alle at
dette var en av motstanderens
snarer som han har lagt for å
fange dette folk, så dere kunne
bli underkastet ham, så han
kunne binde dere med sine alen-
ker, så han kunne lenke dere
ned til evig fortapelse ifølge den
makt han har til å ta til fange.

7 Da nå Alma hadde talt disse
ord, begynte Zeezrom å skjelve
enda mer, for han ble mer og
mer overbevist om Guds kraft,
og han var også overbevist om
at Alma og Amulek hadde
kunnskap om ham. For han var
overbevist om at de kjente hans
hjertes tanker og hensikter, for
de hadde fått makt til å vite dis-
se ting ifølge profetiens ånd.

8 Og Zeezrom begynte ivrig å
stille dem spørsmål så han kun-
ne få vite mer om Guds rike, og
han sa til Alma: Hva betyr det
Amulek har talt om de dødes
oppstandelse, at alle skal oppstå
fra de døde — både de rettferdi-
ge og de urettferdige — og bli
ført frem for Gud for å bli dømt
etter sine gjerninger?

9 Og nå begynte Alma å forkla-
re dette for ham og sa: Mange er
det gitt å kjenne aGuds mysteri-
er. Likevel får de streng befaling
om bbare å bringe videre den
del av hans ord som han gir til
menneskenes barn — i forhold
til den oppmerksomhet og flid
de viser ham.

12 1a Alma 11:20–38.
b vs Samvittighet.

3a Jak bok 2:5;
Alma 10:17;

L&p 6:16.
5a vs Djevel.
6a Alma 5:7–10.
9a Alma 26:22.

vs Mysterier, Guds.
b Joh 16:12; Alma 29:8;

3 Ne 26:8–11;
Ether 4:7.
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10 Og derfor mottar den som
aforherder sitt hjerte, en bmindre
del av ordet, og den som cikke
forherder sitt hjerte, til ham
dgis en større del av ordet inntil
det blir gitt ham å kjenne Guds
mysterier, inntil han forstår
dem helt.
11 Og de som forherder sine

hjerter, til dem gis en mindre
adel av ordet inntil de bikke vet
noe om hans mysterier, og da
blir de tatt til fange av djevelen
og ledet ved hans vilje ned til
fortapelse. Dette er hva chelve-
tes dlenker betyr.
12 Og Amulek har talt tydelig

om adøden og om å bli oppreist
fra denne dødelighet til en til-
stand av udødelighet og om å
bli ført frem for Guds domstol
for å bli bdømt etter våre gjern-
inger.

13 Derfor, hvis våre hjerter har
vært forherdet, ja, hvis vi har
forherdet våre hjerter mot ordet
så mye at det ikke blir funnet i
oss, da vil vår tilstand bli forfer-
delig, for da skal vi bli fordømt.

14 For våre aord vil fordømme
oss, ja, alle våre gjerninger vil
fordømme oss. Vi skal ikke fin-
nes skyldfrie, og våre tanker vil
også fordømme oss. Og i denne
fryktelige tilstand skal vi ikke
våge å se opp til vår Gud, og vi

ville være umåtelig glade om vi
kunne befale klippene og bfjel-
lene å falle over oss for å cskjule
oss for hans nærhet.

15 Men dette kan ikke skje. Vi
må komme frem og stå for ham
i hans herlighet og i hans kraft
og i hans velde, majestet og
herredømme, og erkjenne til
vår evige askam at alle hans
bstraffedommer er rettferdige,
at han er rettferdig i alle sine
handlinger, og at han er barm-
hjertig mot menneskenes barn,
og at han har all makt til å frelse
enhver som tror på hans navn
og bærer frukt som er omven-
delsen verdig.

16 Og se, nå sier jeg deg at så
kommer en død, ja, den annen
adød, som er en åndelig død.
Og så kommer en tid da enhver
som dør en timelig bdød i sine
synder, også skal cdø en ånde-
lig død, ja, han skal dø ifølge de
ting som angår rettferdighet.

17 Så kommer tiden da deres
pine skal være som en asjø av ild
og svovel hvis flammer stiger
opp evindelig og alltid, og så
kommer tiden da de skal lenkes
ned til en evig fortapelse ifølge
Satans makt og fangenskap, for
han har underlagt dem sin vilje.

18 Da, sier jeg deg, skal de væ-
re som om aingen forløsning var

10a 2 Ne 28:27; Ether 4:8.
b L&p 93:39.
c vs Ydmyk, å

ydmyke, ydmykhet.
d 2 Ne 28:30;

L&p 50:24.
11a Mat 25:29.

b vs Frafall.
c Ord 9:18; 2 Ne 2:29.

vs Helvete.

d Joh 8:34; 2 Ne 28:19.
12a Alma 11:41–45.

b vs Dom, den siste
eller endelige.

14a Mat 12:36;
Jak brev 3:6;
Mosiah 4:29–30.

b Hos 10:8; 2 Ne 26:5.
c Job 34:22; 2 Ne 12:10.

15a Mosiah 3:25.

b 2 Pet 2:9.
vs Rettferdig,
rettferdighet.

16a vs Død, åndelig.
b Alma 11:40–45.
c 1 Ne 15:33;

Alma 40:26.
17a Åp 19:20; 21:8;

Mosiah 3:27.
18a Alma 11:41.
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utført, for de kan ikke bli forløst
ifølge Guds rettferdighet, og de
kan ikke bdø, for det finnes in-
gen forgjengelighet mer.

19 Nå skjedde det at da Alma
hadde sluttet å tale disse ord,
begynte folket å bli enda mer
forundret.

20 Men en av deres øverste
ledere ved navn Antionah sto
frem og sa til ham: Hva er det
du har sagt om at mennesket
skal oppstå fra de døde og bli
forandret fra denne dødelige
til en audødelig tilstand, og at
sjelen aldri kan dø?

21 Hva betyr Skriftene som
sier at Gud plasserte akjeruber
og et luende sverd øst i bEdens
have for at våre første foreldre
ikke skulle gå dit og spise av
frukten av livets tre og leve i
all evighet? Og derav ser vi at
det ikke var noen som helst
mulighet for at de kunne leve
for evig.
22 Da sa Alma til ham: Det var

dette jeg hadde tenkt å forkla-
re. Nå ser vi at Adam afalt ved
at han spiste av den forbudte
bfrukt ifølge Guds ord, og såle-
des ser vi at ved hans fall ble
hele menneskeheten et cfortapt
og fallent folk.

23 Og se, jeg sier deg at hvis
det hadde vært mulig for Adam
å aspise av frukten av livets tre

på det daværende tidspunkt,
ville det ikke ha vært noen død,
og ordet ville ha vært uten virk-
ning og gjort Gud til en løgner,
for han sa: bHvis du spiser, skal
du visselig dø.

24 Og vi ser at adøden kommer
til menneskeheten, ja, den død
som Amulek talte om som er
den timelige død. Likevel fikk
bmenneskene en tid til å om-
vende seg, og derfor ble dette
liv en prøvetilstand, en tid til å
cforberede seg til å møte Gud,
en tid til å forberede seg til den
uendelige tilstand som er blitt
omtalt av oss, og som kommer
etter de dødes oppstandelse.

25 Men hvis det ikke hadde
vært for den aforløsningsplan
som ble utarbeidet fra verdens
grunnvoll ble lagt, kunne det
ikke ha vært noen boppstandelse
fra de døde. Men det ble utar-
beidet en forløsningsplan som
skal tilveiebringe de dødes opp-
standelse som er blitt omtalt.

26 Og se, hvis det hadde vært
mulig for våre første foreldre å
gå frem og spise av alivets tre,
ville de ha blitt evig ulykkelige
og hadde ikke fått noen forbe-
redelsestilstand. Og på denne
måten ville bforløsningsplanen
ha blitt forpurret, og Guds ord
ville ha vært innholdsløse og
uten virkning.

b Åp 21:4; Alma 11:45;
L&p 63:49.

20a vs Udødelig,
udødelighet.

21a 1M 3:24; Alma 42:2;
Moses 4:31.
vs Kjerubene.

b vs Eden.
22a vs Fall, Adam og Evas.

b 1M 3:6;
2 Ne 2:15–19;
Mosiah 3:26.

c Mosiah 16:4–5.
23a Alma 42:2–9.

b 1M 2:17.
24a vs Død, fysisk.

b 2 Ne 2:21;
Moses 5:8–12.

c Alma 34:32–35.
25a vs Forløsningsplan.

b 2 Ne 2:8;
Alma 7:12; 42:23.

26a 1M 2:9; 1 Ne 15:36;
Alma 32:40.

b Alma 34:8–16;
42:6–28;
Moses 6:59–62.
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27 Men se, slik var det ikke,
men det ble abestemt at menne-
skene måtte dø, og etter døden
måtte de komme til bdommen,
ja, den samme dom som vi har
omtalt, som er enden.

28 Og etter at Gud hadde be-
stemt at slik skulle det skje med
mennesket, se, da så han at det
var nødvendig at mennesket
hadde kjennskap til de ting han
hadde fastsatt for dem.

29 Derfor sendte han aengler
for å tale med dem, så menne-
skene kunne skue noe av hans
herlighet.

30 Og fra den tid av begynte
de å påkalle hans navn, derfor
atalte Gud med menneskene
og kunngjorde bforløsningspla-
nen for dem som var beredt fra
cverdens grunnvoll ble lagt. Og
dette kunngjorde han for dem
i forhold til deres tro og om-
vendelse og deres hellige gjer-
ninger.
31 Derfor ga han menneskene

abefalinger fordi de først hadde
overtrådt de bførste befalinger
med hensyn til timelige ting og
hadde blitt som guder, idet de
ckjente godt fra ondt, og satte
seg i en tilstand der de kunne
dhandle — eller ble plassert
i en tilstand hvor de kunne
handle — etter egen vilje og

eget behag, og gjøre enten ondt
eller godt.

32 Derfor ga Gud dem befalin-
ger etter å ha akunngjort forløs-
ningsplanen for dem så de ikke
skulle gjøre ondt, da straffen
for det var den annen bdød, en
evigvarende død ifølge det
som angår rettferdighet. Over
slike kunne ikke forløsnings-
planen ha noen makt, for crett-
ferdighetens gjerninger kunne
ikke ødelegges ifølge Guds
enestående godhet.

33 Men Gud kalte på menne-
skene i sin Sønns navn (for det-
te var forløsningsplanen som
var utarbeidet) og sa: Hvis dere
omvender dere og ikke forher-
der deres hjerter, da vil jeg ha
barmhjertighet med dere gjen-
nom min Enbårne Sønn.

34 Derfor skal enhver som
omvender seg og ikke forher-
der sitt hjerte, ha krav på
abarmhjertighet gjennom min
Enbårne Sønn til en bforlatelse
for sine synder, og disse skal gå
inn til min chvile.
35 Og enhver som forherder

sitt hjerte og begår synd, se, jeg
sverger i min vrede at de ikke
skal gå inn til min hvile.

36 Og nå, mine brødre, se, jeg
sier dere at hvis dere forherder
deres hjerter, skal dere ikke

27a Job 7:1;
Heb 9:27;
L&p 42:48.

b vs Dom, den siste
eller endelige.

29a Moroni 7:25, 31;
L&p 29:42.

30a Moses 5:4–5; 6:51.
b vs Forløsningsplan.

c Mosiah 18:13;
Alma 13:3, 5, 7–8.

31a vs Guds bud.
b 1M 2:16–17;

2 Ne 2:18–19.
c 1M 3:22–23;

Moses 4:11.
d 2 Ne 2:16.

vs Handlefrihet.

32a Moses 5:4–9.
b vs Død, åndelig.
c Mosiah 15:27;

Alma 34:15–16;
42:15.

34a vs Barmhjertig,
barmhjertighet.

b vs Syndsforlatelse.
c vs Hvile.
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gå inn til Herrens hvile. Derfor
blir han fortørnet over deres
synd og sender ned sin vrede
over dere som under den afør-
ste fortørnelse. Ja, ifølge hans
ord i den siste fortørnelse så vel
som i den første, vil det føre til
at deres sjeler går bfortapt i all
evighet. Ifølge hans ord vil der-
for det han har sagt om den
siste død, skje like fullt som det
han har sagt om den første.
37 Og nå, mine brødre, etter-

som vi vet disse ting og de er
sanne, la oss omvende oss og
ikke forherde våre hjerter, så vi
ikke gjør Herren vår Gud afor-
tørnet og nedkaller hans vrede
over oss i disse sine andre bud
som han har gitt oss, men la oss
gå inn til bGuds hvile, som er
beredt ifølge hans ord.

KAPITTEL 13

Menn blir kalt som høyprester på
grunn av sin overmåte store tro og
sine gode gjerninger — De skal
undervise i budene — Ved å handle
rettferdig blir de helliggjort og går
inn til Herrens hvile — Melkisedek
var en av dem — Engler forkynner
godt budskap over hele landet —
De vil åpenbare når Kristus virke-
lig kommer. Ca. 82 f.Kr.
Og videre, mine brødre, vil
jeg be dere erindre den tid da

Gud Herren ga disse bud til
sine barn, og jeg vil dere skal
huske at Gud Herren aordiner-
te prester etter sin hellige or-
den — som var etter hans Sønns
orden — for å undervise folket
om disse ting.

2 Og disse prestene ble ordi-
nert etter ahans Sønns orden på
en slik bmåte at folket derved
kunne vite hvordan de skulle
se frem til hans Sønn for å få
forløsning.

3 Og på denne måten ble
de ordinert: De ble akalt og bbe-
redt fra cverdens grunnvoll ble
lagt — ifølge dGuds forutkunn-
skap — på grunn av sin over-
måte store tro og sine gode
gjerninger. I begynnelsen fikk
de evelge mellom godt og ondt,
derfor, da de har valgt det gode
og har utøvet overmåte stor
ftro, er de gkalt med et hellig
kall, ja, med det hellige kall som
ble beredt til en forberedende
forløsning for slike.

4 Og slik er de blitt akalt til
dette hellige kall på grunn av
sin tro, mens andre forkastet
Guds Ånd på grunn av sine
hårde hjerter og blinde sinn,
mens de — om det ikke hadde
vært for dette — kunne hatt et
like stort bprivilegium som sine
brødre.

5 Med andre ord, i begynnel-
sen var de på asamme trinn

36a Jak bok 1:7–8;
Alma 42:6, 9, 14.

b vs Fordømme,
fordømmelse.

37a 1 Ne 17:30;
Jak bok 1:8; Hel 7:18.

b Alma 13:6–9.
13 1a Abr 2:9, 11.

2a L&p 107:2–4.
b Alma 13:16.

3a L&p 127:2.
vs Utvelgelse;
Forutbeskikkelse.

b L&p 138:55–56.
c Alma 12:25, 30.

vs Førjordiske liv.

d L&p 38:2.
e vs Handlefrihet.
f vs Tro.
g vs Kall, kalle, kalt av

Gud; Prestedømme.
4a Ether 12:10.

b 1 Ne 17:32–35.
5a 2 Ne 26:28.
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som sine brødre, og slik var
dette hellige kall beredt fra ver-
dens grunnvoll ble lagt — for
dem som ikke forherdet sine
hjerter — og det kommer i og
gjennom forsoningen ved Den
Enbårne Sønn, han som ble
beredt.
6 Og slik ble de kalt ved dette

hellige kall og ordinert til det
høye prestedømme i Guds hel-
lige orden for å lære menneske-
nes barn hans bud, så de også
kunne gå inn til hans ahvile.
7 Dette høye prestedømme var

etter hans Sønns orden, en or-
den som har eksistert helt siden
verdens grunnvoll ble lagt, eller
som med andre ord er auten
dagers begynnelse eller års
ende, og er beredt fra evighet
til all evighet som følge av bhans
forutkunnskap om alle ting.
8 På denne måten ble de aordi-

nert, idet de ble kalt med et hel-
lig kall og ordinert med en
hellig ordinans og påtok seg det
høye prestedømme i den helli-
ge orden. Og dette kall, denne
ordinans og dette høye preste-
dømme er uten begynnelse el-
ler ende.
9 Slik blir de ahøyprester for

evig etter Sønnens orden, han
som er Faderens Enbårne, som
er uten dagers begynnelse eller

års ende, og som er full av
bnåde, rettferdighet og sannhet.
Og slik er det. Amen.

10 Nå, som jeg sa om den hel-
lige orden — eller dette ahøye
prestedømme — var det man-
ge som ble ordinert og ble
Guds høyprester, og det var på
grunn av deres overmåte store
tro og bomvendelse og deres
rettferdighet for Gud, for de
valgte å omvende seg og gjøre
rettferdige gjerninger i stedet
for å forgå.

11 Derfor ble de kalt ved den-
ne hellige orden og ble ahellig-
gjort og fikk sine bklær vasket
hvite ved Lammets blod.

12 Etter at de var blitt ahellig-
gjort ved bDen Hellige Ånd og
hadde fått sine klær vasket hvi-
te så de var crene og plettfrie for
Gud, kunne de ikke se på dsynd
uten med eavsky, og det var
mange, ja, overmåte mange,
som ble gjort rene og gikk inn
til Herren sin Guds hvile.

13 Og nå, mine brødre, vil jeg
dere skal ydmyke dere for Gud
og bære afrukt som er omven-
delsen verdig, så dere også kan
gå inn til denne hvile.

14 Ja, ydmyk dere likesom folk-
et i aMelkisedeks dager, han
som også var en høyprest av
den samme orden som jeg har

6a Alma 12:37; 16:17.
vs Hvile.

7a Heb 7:3.
b vs Gud,

guddommen.
8a L&p 84:33–42.

vs Melkisedekske
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9a vs Høyprest.
b 2 Ne 2:6.

vs Nåde.
10a L&p 84:18–22.
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omvendelse.

11a Moses 6:59–60.
b 1 Ne 12:10;

Alma 5:21–27;
3 Ne 27:19–20.

12a Rom 8:1–9.
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b vs Hellige Ånd, Den.
c vs Ren, renhet.
d Mosiah 5:2;

Alma 19:33.
e Ord 8:13;

Alma 37:29.
13a Luk 3:8.
14a L&p 84:14.

jso, 1M 14:25–40.
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omtalt, og han mottok også det
høye prestedømme for evig.
15 Og det var til den samme

Melkisedek aAbraham betalte
btiende, ja, selv vår far Abraham
betalte tiende — en tiendedel
av alt han eide.

16 Nå ble disse aordinanser gitt
på denne måten for at folket
derved kunne se fremover til
Guds Sønn, for det var et bforbil-
de på hans orden — eller det
var hans orden — og dette for at
de kunne se frem til ham for å få
forlatelse for sine synder, så de
kunne gå inn til Herrens hvile.
17 Nå var denne Melkisedek

konge over Salems land, og hans
folk hadde sunket dypt i mis-
gjerning og avskyelighet, ja, de
hadde alle kommet på avveie og
var fulle av allslags ugudelighet.

18 Men Melkisedek, som had-
de utøvet mektig tro og hadde
mottatt det høye prestedømmes
embede ifølge aGuds hellige
orden, forkynte omvendelse til
sitt folk. Og se, de omvendte
seg, og Melkisedek opprettet
fred i landet i sine dager. Derfor
ble han kalt fredsfyrsten, for han
var konge i Salem og regjerte
under sin far.
19 Nå var det amange før ham,

og det var også mange etter
ham, men bingen var større, der-
for har man særlig omtalt ham.
20 Nå behøver jeg ikke fortelle

mer om dette, for det jeg har
sagt, er tilstrekkelig. Se, dere har
aSkriftene foran dere, og hvis
dere bforvrenger dem, skal dere
selv bli ødelagt.

21 Og nå skjedde det at da
Alma hadde sagt disse ord til
dem, rakte han ut sin hånd mot
dem, og ropte med høy røst og
sa: Nå er tiden inne til å aom-
vende seg, for frelsens dag
nærmer seg.

22 Ja, og Herrens røst forkyn-
ner det ved aenglers munn til
alle nasjoner, ja, forkynner det
så de kan få et stort og gledelig
budskap, ja, og han lar dette
glade budskap lyde blant hele
sitt folk, ja, også til dem som er
adspredt omkring på jorden,
derfor er det kommet til oss.

23 Og det er gjort kjent for oss
med aklare og tydelige ord så vi
kan forstå og ikke ta feil, og det-
te fordi vi er bomstreifere i et
fremmed land. Slik er vi derfor
rikt velsignet, for dette glade
budskap er blitt forkynt for oss
i alle deler av vår vingård.

24 For se, aengler forkynner
det nå for mange i vårt land, og
dette skjer for å berede menne-
skenes barns hjerter til å motta
hans ord når han kommer i sin
herlighet.

25 Og nå venter vi bare å høre
det glade budskap om hans
komme forkynt for oss ved

15a vs Abraham.
b 1M 14:18–20;

Mal 3:8–10.
vs Tiende.

16a vs Ordinanser.
b vs Symbolikk.

18a vs Melkisedekske
prestedømme, Det.

19a Hel 8:18;
L&p 84:6–16;
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b L&p 107:1–4.
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b Jak bok 7:26.
24a Alma 10:10; 39:19.
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englers munn — for tiden
kommer — hvor snart avet vi
ikke. Ved Gud skulle jeg ønske
det måtte bli i min tid, men en-
ten det skjer før eller senere, vil
jeg fryde meg over det.
26 Og det skal kunngjøres for

ahellige og rettferdige menn ved
englers munn ved hans kom-
me, så våre fedres ord kan gå i
oppfyllelse ifølge det de har
talt om ham, og dette var ifølge
profetiens ånd som var i dem.
27 Og nå, mine brødre, aønsker

jeg fra dypet av mitt hjerte —
ja, med så stor engstelse at det
volder meg smerte — at dere
vil lytte til mine ord og legge
bort deres synder og ikke utset-
te deres omvendelsesdag,
28 men at dere vil ydmyke dere

for Herren og påkalle hans helli-
ge navn og alltid avåke og be, så
dere ikke blir bfristet mer enn
dere kan tåle og således være
ledet av Den Hellige Ånd, bli
ydmyke, csaktmodige, medgjør-
lige, tålmodige, fulle av kjær-
lighet og all langmodighet,

29 aha tro på Herren, ha et håp
om at dere skal motta evig liv,
og alltid ha bGuds kjærlighet i
deres hjerter, så dere kan bli
løftet opp på den siste dag og
gå inn til hans chvile.

30 Og måtte Herren innrøm-
me dere omvendelse, så dere
ikke nedkaller hans vrede over

dere, så dere ikke blir bundet
med ahelvetes lenker, så dere
ikke må lide den annen bdød.
31 Og Alma talte mange flere

ord til folket som ikke er skre-
vet i denne bok.

KAPITTEL 14

Alma og Amulek blir kastet i feng-
sel og blir slått — De troende og
deres hellige skrifter brennes med
ild — Disse martyrene blir mottatt
av Herren i herlighet — Fengslets
vegger revner og faller — Alma og
Amulek blir befridd, og deres for-
følgere blir drept. Ca. 82–81 f.Kr.
Og det skjedde at etter han
hadde sluttet å tale til folket,
trodde mange av dem på hans
ord og begynte å omvende seg
og granske aSkriftene.

2 Men de fleste av dem ønsket
å drepe Alma og Amulek, for
de var sinte på Alma fordi han
hadde talt aklart og tydelig til
Zeezrom. Og de sa også at
Amulek hadde bløyet for dem
og hadde vist forakt for deres
lov og også for deres lovkyn-
dige og dommere.

3 Og de var også sinte på
Alma og Amulek, og fordi de
hadde vitnet så klart og tydelig
mot deres ugudelighet, forsøk-
te de å ta dem av dage i all
hemmelighet.

25a 1 Ne 10:4;
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4 Men det skjedde at de ikke
gjorde det, men de tok dem
og bandt dem med sterke rep
og førte dem frem for landets
øverste dommer.

5 Og folket kom frem og vitnet
mot dem og bekreftet at de had-
de vist forakt for loven og deres
lovkyndige og landets domme-
re og også for alle mennesker
som var i landet. Og de hadde
også vitnet om at det bare var
én Gud, og at han skulle sende
sin Sønn blant folket, men han
skulle ikke frelse dem. Og man-
ge slike ting vitnet folket om
mot Alma og Amulek, og dette
fant sted for landets øverste
dommer.

6 Og det skjedde at Zeezrom
ble forbauset over de ord som
var blitt talt, og han kjente også
til de forblindede tanker som
han hadde forårsaket blant fol-
ket ved sine løgnaktige ord. Og
han begynte å bli aopprørt i sin
sjel ved bbevisstheten om sin
egen skyld, ja, han begynte å
bli innhyllet i helvetes smerter.

7 Og det skjedde at han begyn-
te å rope til folket og sa: Se, jeg
er askyldig, og disse menn er
plettfrie for Gud. Og han begyn-
te å gå i forbønn for dem fra den
tid av. Men de hånte ham og sa:
Er du også besatt av djevelen?
Og de spyttet på ham og bkastet
ham ut og også alle dem som
trodde på de ord som Alma
og Amulek hadde talt. Og de

kastet dem ut og sendte menn
for å kaste stener på dem.

8 Og de samlet deres hustruer
og barn, og de som trodde eller
var blitt opplært til å tro på
Guds ord, lot de kaste på bålet.
Og de fant også frem deres
opptegnelser som inneholdt hel-
lige skrifter, og kastet også dem
på bålet, så de kunne brennes
og bli ødelagt av ild.

9 Og det skjedde at de tok
Alma og Amulek og førte dem
til martyrstedet, så de kunne
være vitne til at de som ble
fortært av ild, ble ødelagt.

10 Og da Amulek så hvilke
smerter de kvinner og barn ble
utsatt for som ble fortært av
flammene, kjente også han
smerte, og han sa til Alma:
Hvordan kan vi være vitne til
denne redselsfulle scene? La
oss derfor rekke ut våre hender
og bruke den aGuds kraft som
er i oss, og redde dem fra
flammene.

11 Men Alma sa til ham: Ånden
holder meg tilbake fra å rekke
ut min hånd, for se, Herren tar
dem opp til seg i aherlighet, og
han tillater at de gjør dette,
eller at folket gjør dette med
dem, ifølge sine hårde hjerter,
så de bstraffedommer som han
skal sende over dem i sin vrede,
kan bli rettferdige. Og de
cuskyldiges dblod skal stå som
et vitne mot dem og rope kraf-
tig mot dem på den siste dag.

6a Alma 15:5.
b vs Samvittighet.

7a Alma 11:21–37.
b Alma 15:1.

10a Alma 8:30–31.
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b Sal 37:8–13;
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rettferdighet.
c Mosiah 17:10.
d vs Martyr,

martyrium.
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12 Da sa Amulek til Alma: Se,
kanskje de vil brenne oss også.

13 Og Alma sa: La det skje iføl-
ge Herrens vilje. Men se, vår
gjerning er ikke fullført, derfor
brenner de ikke oss.

14 Nå skjedde det at da deres
legemer som var kastet i ilden,
var fortært, og likeså oppteg-
nelsene som var kastet inn med
dem, kom landets øverste
dommer og stilte seg foran
Alma og Amulek, som var bun-
det. Og han slo dem med hån-
den på kinnet og sa til dem:
Etter hva dere har sett, vil dere
forkynne igjen for dette folk at
de skal bli kastet i en asjø av ild
og svovel?

15 Som dere ser, hadde dere
ingen makt til å redde dem som
var blitt kastet i ilden, heller
ikke har Gud reddet dem fordi
de var av deres tro. Og domme-
ren slo dem på kinnet igjen
og spurte: Hva har dere å si til
dette?

16 Nå tilhørte denne domme-
ren aNehors orden og tro, den
samme Nehor som slo Gideon
ihjel.

17 Og det skjedde at Alma og
Amulek ikke svarte ham, og
han slo dem igjen og overlever-
te dem til tjenestemenn så de
kunne kastes i fengsel.

18 Og da de hadde sittet i
fengsel i tre dager, kom det
mange alovkyndige og domme-
re og prester og lærere som var
av Nehors tro. Og de kom inn i
fengslet for å besøke dem, og

de stilte dem mange spørsmål,
men de svarte dem ikke.

19 Og det skjedde at domme-
ren sto foran dem og sa: Hvorfor
svarer dere ikke på det disse
menneskene sier? Vet dere ikke
at jeg har myndighet til å over-
gi dere til flammene? Og han
befalte dem å tale, men de
svarte ikke.

20 Og det skjedde at de forlot
dem og gikk sin vei, men kom
tilbake neste dag, og domme-
ren slo dem igjen på kinnet. Og
mange kom også frem og slo
dem og sa: Vil dere igjen stå
frem og dømme dette folk og
fordømme vår lov? Hvis dere
har så stor kraft, hvorfor abefrir
dere ikke dere selv?

21 Og mange slike ting sa de til
dem, skar tenner mot dem og
spyttet på dem og sa: Hvordan
skal vi se ut når vi er fordømt?

22 Og mange slike ting, ja, alle
mulige slike ting sa de til dem,
og slik gjorde de narr av dem
i mange dager. Og de lot dem
ikke få mat for at de skulle
bli sultne, og ga dem ikke vann
for at de skulle bli tørste, og de
tok også klærne fra dem så
de var nakne. Og slik ble de
bundet med sterke rep og
kastet i fengsel.

23 Og det skjedde etter at de
hadde lidd slik i mange dager
(og det var den tolvte dag i den
tiende måned i det tiende år
av dommernes regjeringstid
over Nephis folk) at den øver-
ste dommer over Ammonihahs

14a Alma 12:17.
16a Alma 1:7–15.

18a Alma 10:14; 11:20.
20a Mat 27:39–43.
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land og mange av deres lærere
og deres lovkyndige gikk inn i
fengslet hvor Alma og Amulek
var bundet med rep.
24 Og den øverste dommer

stilte seg foran dem og slo dem
igjen og sa til dem: Hvis dere
har Guds kraft, så befri dere fra
disse bånd, og da skal vi tro at
Herren vil ødelegge dette folk
ifølge deres ord.

25 Og det skjedde at de alle
gikk frem og slo dem og sa de
samme ord, helt til siste mann.
Og da den siste hadde talt til
dem, kom aGuds kraft over
Alma og Amulek, og de reiste
seg og sto på sine ben.

26 Og Alma ropte og sa: Hvor
lenge skal vi tåle disse store
aplager, O Herre? O Herre, gi
oss styrke ifølge den tro vi har
på Kristus, ja, så vi kan bli be-
fridd. Og de sprengte repene
som de var bundet med, og da
folk så dette, begynte de å flyk-
te, for frykten for å bli ødelagt
var kommet over dem.
27 Og det skjedde at deres

frykt var så stor at de falt til
jorden og ikke nådde frem til
afengslets utgangsdør. Og jor-
den rystet kraftig, og fengslets
vegger revnet i to så de falt til
jorden, og den øverste dommer
og de lovkyndige og prestene og
lærerne som hadde slått Alma
og Amulek, ble drept da fengs-
let raste sammen.
28 Og Alma og Amulek kom

ut av fengslet, og de var ikke

skadet, for Herren hadde gitt
dem kraft ifølge den tro de
hadde på Kristus. Og de kom
straks ut av fengslet og var
aløst fra sine bånd. Og fengslet
hadde rast sammen, og enhver
sjel innenfor fengslets vegger
bortsett fra Alma og Amulek
var drept, og straks kom de inn
i byen.

29 Nå kom folk som hadde
hørt all larmen, løpende i store
flokker for å få vite hva årsaken
var, og da de så Alma og Amu-
lek komme ut av fengslet og at
veggene hadde rast sammen,
ble de slått med stor frykt og
flyktet fra Alma og Amulek som
en geit med sin killing flykter
for to løver, og slik flyktet de
fra Alma og Amulek.

KAPITTEL 15

Alma og Amulek drar til Sidom
og oppretter en menighet — Alma
helbreder Zeezrom, som slutter seg
til Kirken — Mange blir døpt, og
Kirken blomstrer—Alma ogAmulek
drar til Zarahemla. Ca. 81 f.Kr.
Og det skjedde at Alma og
Amulek ble befalt å forlate byen,
og de forlot den og kom inn i
Sidoms land. Og se, der fant de
alle dem som hadde dratt ut av
aAmmonihahs land, de som var
blitt bkastet ut og stenet fordi
de trodde på Almas ord.

2 Og de fortalte dem alt
som hadde skjedd med deres

25a Alma 8:31.
26a Jak brev 5:10–11;

Mosiah 17:10–20;
L&p 121:7–8.

27a Apg 16:26;
Ether 12:13.

28a Jak bok 4:6;
3 Ne 28:19–22.

15 1a Alma 16:2–3, 9, 11.
b Alma 14:7.
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ahustruer og barn og også med
dem selv, og om den bkraft de
hadde fått til å bli befridd.

3 Og Zeezrom lå syk i Sidom
med høy feber som var forårsak-
et av store sjelekvaler på grunn
av hans augudelighet. For han
antok at Alma og Amulek ikke
lenger var i live, og han antok
at de var blitt drept på grunn
av hans misgjerning. Og denne
store synd og hans mange an-
dre synder opprørte hans sinn
til han led fryktelig og ikke fant
noen lindring, derfor begynte
han å bli pint av en brennen-
de hete.
4 Da han nå hørte at Alma og

Amulek var i Sidoms land, be-
gynte han å fatte mot i sitt hjer-
te, og han sendte straks bud til
dem og ønsket at de skulle
komme til ham.

5 Og det skjedde at de straks
dro avgårde og var lydige mot
det bud som han hadde sendt
dem, og de gikk inn i Zeezroms
hus, og de fant ham i sengen,
syk, meget svak med høy feber,
og han hadde også overmåte
store sjelekvaler på grunn av
sine misgjerninger, og da han
så dem, rakte han ut sin hånd
og bønnfalt dem og spurte om
de ville helbrede ham.

6 Og det skjedde at Alma tok
ham ved hånden og sa til ham:
aTror du på Kristi kraft til frelse?
7 Og han svarte og sa: Ja, jeg

tror alle de ord som du har un-
dervist.

8 Og Alma sa: Hvis du tror på
Kristi forløsning, kan du bli
ahelbredet.
9 Og han sa: Ja, jeg tror ifølge

dine ord.
10 Og da ropte Alma til Her-

ren og sa: O Herre vår Gud, ha
barmhjertighet med denne mann
og ahelbred ham ifølge den tro
han har på Kristus.

11 Og da Alma hadde sagt dis-
se ord, asprang Zeezrom opp og
begynte å gå omkring. Og dette
skjedde til folkets store forbau-
selse, og kunnskapen om dette
gikk ut i hele Sidoms land.

12 Og Alma døpte Zeezrom til
Herren, og han begynte fra den
tid av å forkynne for folket.

13 Og Alma opprettet en me-
nighet i Sidoms land og innviet
prester og lærere i landet for å
døpe til Herren alle som ønsket
å bli døpt.

14 Og det skjedde at de var
mange, for de strømmet til fra
hele området omkring i Sidom
og ble døpt.

15 Men det folk som var i Am-
monihahs land, forble et hård-
hjertet og hårdnakket folk, og de
omvendte seg ikke fra sine syn-
der. All Almas og Amuleks kraft
tilskrev de djevelen, for de var
av aNehors tro og trodde ikke
på omvendelse fra sine synder.

16 Og slik var situasjonen for
Alma og Amulek: Amulek had-
de aforlatt alt sitt gull og sølv
og sine kostelige ting som var i
Ammonihahs land på grunn av

2a Alma 14:8–14.
b Alma 14:28.

3a Alma 14:6–7.
6a Mark 9:23.

8a vs Helbrede,
helbredelse.

10a Mark 2:1–12.
11a Apg 3:1–11.

15a Alma 1:2–15.
16a Luk 14:33;

Alma 10:4.
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Guds ord, og han ble bforkastet
av dem som en gang var hans
venner, og også av sin far og
sine slektninger.

17 Derfor, etter at Alma hadde
opprettet menigheten i Sidom,
så han en stor aforandring, ja,
han så at folket sluttet å være
stolte i sine hjerter og begynte
å bydmyke seg for Gud og
begynte å komme sammen i
sine helligdommer for å ctilbe
Gud ved alteret, mens de sta-
dig dvåket og ba så de kunne bli
befridd fra Satan og fra edød og
ødeleggelse,
18 og som jeg sa, etter at Alma

hadde sett alle disse ting, der-
for tok han Amulek med seg til
Zarahemlas land og tok ham
med seg til sitt eget hus, og han
betjente ham i hans trengsler
og styrket ham i Herren.

19 Og slik endte det tiende
år av dommernes regjeringstid
over Nephis folk.

KAPITTEL 16

Lamanittene ødelegger Ammoni-
hahs folk — Zoram leder nephit-
tene til seier over lamanittene —
Alma og Amulek og mange andre
forkynner ordet — De underviser
om at Kristus etter sin oppstan-
delse vil vise seg for nephittene.
Ca. 81–77 f.Kr.
Og det skjedde i det ellevte
år av dommernes regjeringstid
over Nephis folk, på den femte

dag i den annen måned — etter
at det lenge hadde vært fred i
Zarahemlas land og det i en
rekke år ikke hadde vært noen
kriger eller stridigheter — da
hørtes på den femte dag i den
annen måned i det ellevte år et
rop om krig overalt i landet.

2 For se, lamanittenes hær-
styrker hadde kommet inn over
landets grenser fra villmarken,
like til byen aAmmonihah, og
begynte å slå folket ihjel og
ødelegge byen.

3 Og nå skjedde det at før
nephittene kunne samle en til-
strekkelig hærstyrke for å drive
dem ut av landet, hadde de
aødelagt folket som var i byen
Ammonihah, og også noen ved
Noahs grenser og ført andre
som fanger ut i villmarken.

4 Nå skjedde det at nephittene
ønsket å redde dem som var
blitt ført som fanger ut i vill-
marken.

5 Derfor, han som var utnevnt
til hærfører over nephittenes
styrker (og hans navn var
Zoram, og han hadde to sønner,
Lehi og Aha), denne Zoram og
hans to sønner, som visste at
Alma var høyprest over kirken
og hadde hørt at han hadde
profetiens ånd, gikk til ham og
ønsket å få vite av ham hvor
Herren ville de skulle gå i
villmarken for å lete etter sine
brødre som hadde blitt tatt til
fange av lamanittene.

6 Og det skjedde at Alma

b vs Forfølge,
forfølgelse.

17a Alma 16:21.
b vs Ydmyk, å

ydmyke, ydmykhet.
c vs Tilbe, tilbedelse.
d vs Bønn; Våke,

vektere.

e vs Død, åndelig.
16 2a Alma 15:1, 15–16.

3a Alma 9:18.
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aspurte Herren om saken, og
Alma vendte tilbake og sa til
dem: Se, lamanittene vil gå over
elven Sidon mot syd i villmar-
ken, langt forbi grensene til
Mantis land. Og se, der skal dere
møte dem på østsiden av elven
Sidon, og der vil Herren overgi
til dere deres brødre som er blitt
tatt til fange av lamanittene.
7 Og det skjedde at Zoram og

hans sønner gikk over elven
Sidon med sine hærstyrker og
marsjerte langt forbi Mantis
grenser, inn i den sydlige del
av villmarken, som lå på østsi-
den av elven Sidon.

8 Og de angrep lamanittenes
hærstyrker, og lamanittene ble
adspredt og drevet ut i villmar-
ken. Og de tok sine brødre som
hadde blitt tatt til fange av la-
manittene, og ikke en eneste
sjel av dem som var tatt til fan-
ge, var gått tapt. Og de ble ført
tilbake av sine brødre for å bo i
sitt eget land.

9 Og slik endte dommernes
ellevte år. Lamanittene hadde
blitt drevet ut av landet, og fol-
ket i Ammonihah var aødelagt,
ja, hver eneste levende sjel av
Ammonihahs innbyggere var
bødelagt, og også deres mekti-
ge by som de sa Gud ikke kun-
ne ødelegge fordi den var så
mektig.
10 Men se, på aén dag ble den

lagt i ruiner, og likene ble revet
i stykker av hunder og villmar-
kens ville dyr.

11 Ikke desto mindre, etter
mange dager ble deres døde
legemer dynget opp på jorden,
og de ble dekket med et tynt
lag jord. Og stanken fra dem
var så stor at folk ikke kom for
å slå seg ned i Ammonihahs
land på mange år. Og det ble
kalt nehorenes ødemark, for de
som ble drept, tilhørte aNehors
tro, og deres landområder ble
liggende øde.

12 Og lamanittene gikk ikke til
krig mot nephittene igjen før i
det fjortende år av dommernes
regjeringstid over Nephis folk.
Og slik hadde Nephis folk sam-
menhengende fred i hele landet
i tre år.

13 Og Alma og Amulek gikk ut
og forkynte omvendelse til fol-
ket i deres atempler og i deres
helligdommer og også i deres
bsynagoger, som var bygget på
jødenes vis.

14 Og til alle som ville høre
på deres ord, forkynte de Guds
ord uten å vise noen apersons
anseelse og uten opphør.

15 Og slik dro Alma og
Amulek ut — og også mange
andre som var blitt utvalgt til
arbeidet — for å forkynne
ordet over hele landet. Og kirken
ble opprettet overalt i landet,
omkring i hele området, blant
hele det nephittiske folk.

16 Og det var aingen ulikhet
blant dem. Herren utøste sin
Ånd over hele landet for å be-
rede menneskenes barns sinn,

6a Alma 43:23–24.
9a Alma 8:16; 9:18–24;

Mormon 6:15–22.
b Alma 25:1–2.

10a Alma 9:4.
11a Alma 1:15; 24:28–30.
13a 2 Ne 5:16.

b Alma 21:4–6, 20.

14a Alma 1:30.
16a Mosiah 18:19–29;

4 Ne 1:3.
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eller for å berede deres bhjerter
til å motta ordet som skulle for-
kynnes blant dem ved hans
komme,
17 så de ikke skulle forherde

seg mot ordet, så de ikke skulle
bli vantro og gå videre og bli
ødelagt, men at de kunne mot-
ta ordet med glede og som en
agren bli podet inn i det sanne
bvintre, så de kunne gå inn til
Herren sin Guds chvile.
18 Nå, disse aprestene som gikk

ut blant folket, talte mot all løgn
og alt bbedrag og cmisunnelse
og strid og ondsinnethet og
hån og spott og tyveri, røveri,
plyndring, mord, horlevnet og
allslags vellyst, og ropte ut at
denslags ikke burde finne sted.

19 De talte om de ting som
snart skulle skje, ja, om aGuds
Sønns komme, hans lidelser
og død og også de dødes opp-
standelse.
20 Og mange av folket spurte

på hvilket sted Guds Sønn skul-
le komme, og de ble undervist
om at han ville avise seg for
dem better sin oppstandelse, og
dette lyttet folket til med stor
fryd og glede.

21 Og nå, etter at kirken had-
de blitt opprettet overalt i hele
landet — hadde aseiret over
djevelen, og Guds ord hadde
blitt forkynt i sin renhet over
hele landet og Herren hadde
utøst sine velsignelser over

folket — endte det fjortende år
av dommernes regjeringstid
over Nephis folk.

En beretning om Mosiahs søn-
ner, som frasa seg sine rettighe-
ter til riket til fordel for Guds
ord og dro opp til Nephis land
for å forkynne for lamanittene.
Deres lidelser og befrielse, ifølge
Almas opptegnelse.

Omfatter kapittel 17 til og med 27.

KAPITTEL 17

Mosiahs sønner har profetiens og
åpenbaringens ånd — De drar
hver sin vei for å forkynne ordet til
lamanittene — Ammon drar til
Ismaels land og blir kong Lamonis
tjener — Ammon redder kongens
småfe og slår hans fiender ihjel
ved Sebus-vannet. Vers 1–3, ca.
77 f.Kr., vers 4 ca. 91–77 f.Kr., og
vers 5–39 ca. 91 f.Kr.
Og nå skjedde det at mens
Alma reiste fra Gideons land
sydover til Mantis land, se, til
sin forbauselse amøtte han
bMosiahs sønner som var på
vei til Zarahemlas land.

2 Nå var disse Mosiahs sønner
sammen med Alma da engelen
aførste gang viste seg for ham.
Derfor frydet Alma seg svært
meget over å se sine brødre, og
det som gjorde ham enda mer

b vs Sønderknust
hjerte.

17a Jak bok 5:24.
b vs Herrens vingård.
c Alma 12:37;

13:10–13.
18a Alma 15:13.

b vs Bedra, bedrageri.
c vs Misunnelse.

19a vs Jesus Kristus —
Fødsel og død,
profetier om
Jesu Kristi.

20a 2 Ne 26:9;

3 Ne 11:7–14.
b 1 Ne 12:4–6.

21a Alma 15:17.
17 1a Alma 27:16.

b Mosiah 27:34.
2a Mosiah 27:11–17.
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glad, var at de fremdeles var
hans brødre i Herren. Ja, og de
hadde vokst seg sterke i kunn-
skap om sannheten, for de var
menn med en sunn forståelse,
og de hadde bgransket Skrifte-
ne flittig så de kunne kjenne
Guds ord.

3 Men dette er ikke alt. De
hadde hengitt seg til mye bønn
og afaste, derfor hadde de pro-
fetiens ånd og åpenbaringens
ånd, og når de bunderviste,
underviste de med kraft og
myndighet fra Gud.

4 Og de hadde forkynt Guds
ord i fjorten år blant lamanitte-
ne og hadde i stor grad alykkes
med å bbringe mange til kunn-
skap om sannheten. Ja, ved
deres ords kraft ble mange ført
frem for Guds alter for å påkal-
le hans navn og cbekjenne sine
synder for ham.

5 Nå var det slike ting som
hendte dem på deres reiser, for
de hadde mange lidelser, de led
mye både på legeme og sjel i
form av sult, tørst og utmattelse,
og også mye på grunn av
åndelige aanstrengelser.

6 Nå var dette deres reiser:
Etter å ha atatt farvel med sin
far, Mosiah, i dommernes første
år og etter å ha bfrasagt seg det
rike som deres far ønsket å
overlate til dem — og dette var
også folkets ønske —

7 dro de ut av Zarahemlas land
og tok med seg sine sverd og
sine spyd og sine buer og sine
piler og sine slynger, og dette
gjorde de så de kunne skaffe seg
mat mens de var i villmarken.

8 Og på denne måten dro de
ut i villmarken med alle dem
de hadde valgt ut, for å dra opp
til Nephis land for å forkynne
Guds ord til lamanittene.

9 Og det skjedde at de reiste
mange dager i villmarken, og
de fastet mye og aba mye om at
Herren ville gi dem en del av
sin Ånd som kunne følge dem
og være hos dem, så de kunne
være et bredskap i Guds hender
til om mulig å bringe sine brø-
dre, lamanittene, til kunnskap
om sannheten, til kunnskap om
deres fedres ugudelige ctradi-
sjoner som ikke var riktige.

10 Og det skjedde at Herren
aså til dem med sin bÅnd og sa
til dem: Vær ctrøstet, og de ble
trøstet.

11 Og Herren sa også til dem:
Gå ut blant deres brødre, lama-
nittene, og forkynn mitt ord.
Likevel skal dere være atålmodi-
ge i langvarig lidelse og treng-
sel, så dere kan vise dem et
godt eksempel i meg, og jeg vil
gjøre dere til et redskap i mine
hender til mange sjelers frelse.

12 Og det skjedde at Mosiahs
sønner og de som var med dem,

b vs Skriftene.
3a vs Faste; Bønn.

b vs Undervise —
Undervis med
Ånden.

4a Alma 29:14.
b vs Misjonærarbeide.
c vs Bekjenne,
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6a Mosiah 28:1, 5–9.

b Mosiah 29:3.
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i sine hjerter tok mot til seg og
dro ut til lamanittene for å for-
kynne Guds ord til dem.
13 Og det skjedde at da de

hadde kommet frem til grensen
av lamanittenes land, adelte de
seg og skilte lag, idet de stolte
på Herren og at de skulle møtes
igjen når deres binnhøsting var
avsluttet, for de antok at det
var et stort arbeide de hadde
påtatt seg.
14 Og det var virkelig stort,

for de hadde påtatt seg å for-
kynne Guds ord til et avilt og et
forherdet og et grusomt folk, et
folk som fant behag i å myrde
nephittene og i å røve og plyn-
dre dem. Og de hadde lagt sin
elsk på rikdommer, eller på gull
og sølv og kostelige stener, like-
vel forsøkte de å skaffe seg dis-
se ting ved å myrde og plyndre,
så de kunne slippe å arbeide for
dem med sine egne hender.
15 Derfor var de et meget do-

vent folk hvorav mange tilba
avguder, og Guds aforbannelse
var kommet over dem på
grunn av deres fedres btradisjo-
ner. Likevel var Herrens løfter
gitt til dem på omvendelsens
betingelser.

16 Dette var derfor agrunnen
til at Mosiahs sønner hadde
påtatt seg arbeidet, så de kan-
skje kunne bringe dem til om-
vendelse, så de kanskje kunne
bringe dem til kunnskap om
forløsningsplanen.

17 Derfor skilte de lag og dro

ut blant dem hver for seg ifølge
Guds ord og kraft som var gitt
til dem.

18 Nå var Ammon deres leder,
eller det var han som betjente
dem. Og han forlot dem, etter å
ha avelsignet dem ifølge deres
forskjellige oppdrag og med-
delt dem Guds ord, eller han
betjente dem før han forlot dem.
Og deretter dro de hver sin vei
omkring i landet.

19 Og Ammon dro til Ismaels
land, det land som var oppkalt
etter aIsmaels sønner som også
ble lamanitter.

20 Og da Ammon kom inn i
Ismaels land, tok lamanittene
ham og bandt ham, for det var
deres skikk å binde alle nephit-
ter som falt i deres hender, og
føre dem frem for kongen. Og
derfor var det opp til kongen
om han ville slå dem ihjel eller
holde dem i fangenskap eller
kaste dem i fengsel eller vise
dem ut av sitt land etter egen
vilje og eget forgodtbefinnende.

21 Ammon ble derfor ført frem
for ham som var konge over
Ismaels land, og hans navn var
Lamoni, og han var en etter-
kommer av Ismael.

22 Og kongen spurte Ammon
om han ønsket å bo i landet
blant lamanittene, eller blant
hans folk.

23 Og Ammon sa til ham: Ja,
jeg ønsker å oppholde meg
blant dette folk en tid, ja, og
kanskje til min dødsdag.

13a Alma 21:1.
b Mat 9:37.

14a Mosiah 10:12.
15a Alma 3:6–19;

3 Ne 2:15–16.
b Alma 9:16–24; 18:5.

16a Mosiah 28:1–3.
18a vs Velsigne,

velsignet,
velsignelse.

19a 1 Ne 7:4–6.
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24 Og det skjedde at kong
Lamoni likte Ammon meget
godt og lot hans bånd løse, og
han ville at Ammon skulle ta
en av hans døtre til hustru.

25 Men Ammon sa til ham:
Nei, men jeg vil være din tjener.
Derfor ble Ammon kong Lamo-
nis tjener. Og det skjedde at han
sammen med andre tjenere fikk
i oppdrag å passe på Lamonis
småfe ifølge lamanittenes skikk.

26 Og etter at han hadde vært
i kongens tjeneste i tre dager,
var han sammen med lamanitt-
tjenerne, og de drev sitt småfe
til det vanningssted som ble kalt
Sebus-vannet, og alle lamanit-
ter driver sitt småfe hit så de
kan få vann.

27 Derfor, da Ammon og kon-
gens tjenere drev sitt småfe til
dette vanningsstedet, se, da kom
noen lamanitter som hadde van-
net sitt småfe, og de jaget Am-
mons og kongens tjeneres småfe
vekk så de løp i alle retninger.

28 Nå begynte kongens tjene-
re å knurre og sa: Nå kommer
kongen til å drepe oss, slik han
har gjort med våre brødre fordi
deres småfe ble adspredt på
grunn av disse menns ugude-
lighet. Og de begynte å gråte
overmåte sårt og sa: Se, vårt
småfe er allerede adspredt.

29 Nå gråt de av frykt for å bli
drept. Men da Ammon så dette,
svulmet hans hjerte av glede,
for, sa han: Jeg vil vise disse
mine medtjenere min kraft, eller
den kraft som er i meg, ved å
føre dette småfe tilbake til kon-
gen, så jeg kan vinne disse mine

medtjeneres hjerter så jeg kan
få dem til å tro på mine ord.

30 Og nå var dette Ammons
tanker da han så lidelsene til
dem som han kalte sine brødre.

31 Og det skjedde at han opp-
muntret dem med sine ord og
sa: Mine brødre, vær ved godt
mot, og la oss gå og lete etter
småfeet, og vi vil samle dem og
drive dem tilbake til vannings-
stedet, og slik vil vi bevare
småfeet for kongen, og han vil
ikke slå oss ihjel.

32 Og det skjedde at de gikk for
å lete etter småfeet, og de fulgte
Ammon, og de løp avsted så fort
de kunne. Og de fikk kongens
småfe til å snu og samlet dem
igjen ved vanningsstedet.

33 Og de samme menn sto
der igjen for å jage vekk deres
småfe, men Ammon sa til sine
brødre: Omring småfeet så de
ikke flykter, og jeg skal gå og
kjempe mot disse menn som
sprer vårt småfe.

34 Derfor gjorde de som Am-
mon befalte dem, og han gikk
frem for å kjempe mot dem som
sto ved Sebus-vannet, og de var
ikke helt få i antall.

35 Derfor var de ikke redde
for Ammon, for de trodde at én
av deres menn kunne slå ham
ihjel om de fant det for godt,
for de visste ikke at Herren
hadde lovet Mosiah at han ville
afri hans sønner ut av deres
hender. Heller ikke visste de
noe om Herren. Derfor fant de
behag i å ødelegge sine brødre,
og av denne grunn sto de der
for å adspre kongens småfe.

35a Mosiah 28:7; Alma 19:22–23.
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36 Men aAmmon gikk frem og
begynte å kaste stener på dem
med slyngen sin, ja, med stor
kraft slynget han stener mot
dem. Og på denne måten drepte
han bnoen av dem, så de begynte
å bli forbauset over hans kraft.
Likevel var de sinte fordi deres
brødre var drept, og de var fast
bestemt på at han skulle falle.
Derfor, da de så at de cikke kun-
ne treffe ham med sine stener,
gikk de frem med stokker for å
slå ham ihjel.
37 Men se, enhver som løftet

stokken for å slå Ammon, hug-
get han armen av med sitt sverd,
for han motsto deres slag ved å
slå armene deres med eggen av
sverdet sitt, så de begynte å bli
forbauset og begynte å flykte
for ham, ja, og de var ikke helt
få i antall. Og han drev dem på
flukt ved sin arms styrke.

38 Nå hadde seks av dem falt
for slyngen, men han drepte
ingen andre enn deres leder
med sitt sverd. Og han hugget
av så mange av deres armer
som ble løftet mot ham, og det
var ikke få.

39 Og da han hadde drevet
dem langt bort, vendte han til-
bake, og de vannet sitt småfe
og drev dem tilbake til kongens
gressganger. Og deretter gikk
de inn til kongen og bar med
seg armene som var hugget av
med Ammons sverd på dem
som hadde forsøkt å drepe ham,
og de ble båret inn til kongen
som et bevis på de ting som de
hadde gjort.

KAPITTEL 18

Kong Lamoni tar Ammon for å
være Den Store Ånd — Ammon
underviser kongen om skapelsen,
om Guds handlemåte med menne-
skene og om forløsningen som kom-
mer gjennom Kristus — Lamoni
tror og faller til jorden som om
han er død. Ca. 90 f.Kr.

Og det skjedde at kong Lamoni
ba sine tjenere stå frem og vitne
om alle de ting som de hadde
sett angående saken.

2 Og da de alle hadde vitnet
om de ting som de hadde sett,
og han hadde fått vite hvor tro-
fast Ammon hadde voktet hans
småfe, og også med hvilken
stor kraft han hadde kjempet
mot dem som forsøkte å slå
ham ihjel, ble han overmåte
forbauset og sa: Dette er virke-
lig noe mer enn et menneske.
Se, er ikke dette Den Store Ånd
som sender så stor straff over
dette folk på grunn av deres
myrderier?

3 Og de svarte kongen og sa:
Vi vet ikke om han er Den Store
Ånd eller et menneske, men så
mye vet vi at han aikke kan dre-
pes av kongens fiender, heller
ikke kan de adspre kongens
småfe når han er med oss, på
grunn av hans dyktighet og
store styrke. Derfor vet vi at
han er en venn av kongen. Og
nå, O konge, vi tror ikke at et
menneske har så stor makt, for
vi vet at han ikke kan drepes.

4 Og nå, da kongen hørte

36a Ether 12:15.
b Alma 18:16.

c Alma 18:3.
18 3a Alma 17:34–38.
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disse ord, sa han til dem: Nå
vet jeg at det er Den Store Ånd,
og han har kommet ned i denne
stund for å spare deres liv, så
jeg ikke skal adrepe dere slik
jeg gjorde med deres brødre.
Dette er Den Store Ånd som
våre fedre har talt om.

5 Nå var dette den tradisjon
Lamoni hadde fått av sin far, at
det fantes en aStor Ånd. Men
selv om de trodde på en Stor
Ånd, antok de at alt de gjorde,
var riktig. Likevel begynte La-
moni å bli overmåte engstelig
og fryktet for at han hadde
gjort noe galt ved å drepe sine
tjenere.
6 For han hadde drept mange

av dem fordi deres brødre had-
de adspredt deres småfe ved
vanningsstedet. Og fordi deres
småfe var blitt adspredt, ble de
drept.

7 Nå hadde disse lamanittene
for vane å stå ved Sebus-vannet
for å adspre folkets småfe, så
de derved kunne jage mange
av dem som ble adspredt, inn i
sitt eget land da dette var en
plyndringsskikk blant dem.
8 Og det skjedde at kong

Lamoni spurte sine tjenere og
sa: Hvor er den mannen som
har så stor kraft?

9 Og de sa til ham: Se, han
fórer hestene dine. Nå hadde
kongen befalt sine tjenere —
før han sendte dem for å vanne
sitt småfe — at de skulle gjøre
istand hans hester og vogner
og bli med ham til Nephis land,
for en stor fest var planlagt i

Nephis land av Lamonis far,
som var konge over hele landet.

10 Da kong Lamoni hørte at
Ammon gjorde istand hans
hester og vogner, ble han enda
mer forbauset over Ammons
trofasthet og sa: Aldri har noen
av mine tjenere noen gang vært
så trofaste som denne mannen,
for han husker til og med å
gjøre alt jeg ber ham om.

11 Nå vet jeg helt sikkert at
dette er Den Store Ånd, og jeg
ønsker at han skal komme inn
til meg, men jeg våger ikke.

12 Og det skjedde at da Am-
mon hadde gjort istand hestene
og vognene til kongen og hans
tjenere, gikk han inn til kongen,
og han så at kongens ansikts-
uttrykk var forandret, derfor
skulle han nettopp til å trekke
seg tilbake.

13 Og en av kongens tjenere sa
til ham: Rabbanah, som oversatt
betyr mektige eller store kon-
ge, for de anså sine konger for å
være mektige, derfor sa han til
ham: Rabbanah, kongen ønsker
at du skal bli.

14 Derfor snudde Ammon seg
mot kongen og sa til ham: Hva
vil du jeg skal gjøre for deg, O
konge? Og kongen svarte ham
ikke på én time etter deres tid,
for han visste ikke hva han
skulle si til ham.

15 Og det skjedde at Ammon
sa til ham igjen: Hva ønsker du
av meg? Men kongen svarte
ham ikke.

16 Og det skjedde at Ammon
var fylt med Guds Ånd, derfor

4a Alma 17:28–31.
5a Alma 19:25–27.

vs Gud,
guddommen.
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forsto han hva kongen atenkte,
og han sa til ham: Er det fordi
du har hørt at jeg forsvarte dine
tjenere og ditt småfe og drepte
syv av deres brødre med slyn-
gen og sverdet og hugget arme-
ne av andre for å forsvare ditt
småfe og dine tjenere, se, er det
dette som er årsaken til din
forundring?
17 Jeg sier til deg: Hva kom-

mer det av at du er så forun-
dret? Se, jeg er et menneske
og din tjener, derfor, alt du
ønsker, som er riktig, det vil jeg
gjøre.

18 Da nå kongen hadde hørt
disse ord, ble han igjen forun-
dret, for han forsto at Ammon
kunne alese hans tanker. Men
likevel opplot kong Lamoni sin
munn og sa til ham: Hvem er
du? Er du Den Store Ånd som
bvet alle ting?

19 Ammon svarte og sa til ham:
Det er jeg ikke.

20 Og kongen sa: Hvordan
kjenner du mitt hjertes tanker?
Du kan tale frimodig og fortel-
le meg om dette og også si meg
ved hvilken makt du drepte og
hugget armene av mine brødre
som adspredte mitt småfe.

21 Og nå, hvis du vil fortelle
meg disse ting, vil jeg gi deg hva
som helst du ønsker, og om nød-
vendig vil jeg beskytte deg med
mine hærstyrker. Men jeg vet at
du har større kraft enn dem alle.
Likevel vil jeg gi deg hva som
helst du ønsker av meg.

22 Nå var Ammon klok, men

likevel harmløs, og han sa til
Lamoni: Vil du lytte til mine
ord hvis jeg forteller deg ved
hvilken kraft jeg gjør disse ting?
Og dette er det som jeg ønsker
av deg.

23 Og kongen svarte ham og
sa: Ja, jeg vil tro alle dine ord,
og slik ble han fanget med list.

24 Og Ammon begynte å tale
til ham med afrimodighet og sa
til ham: Tror du at det finnes en
Gud?

25 Og han svarte og sa til ham:
Jeg vet ikke hva det betyr.

26 Og da sa Ammon: Tror du
at det finnes en Stor Ånd?

27 Og han sa: Ja.
28 Og Ammon sa: Den er Gud.

Og Ammon sa videre til ham:
Tror du at denne Store Ånd, som
er Gud, skapte alle ting som er i
himmelen og på jorden?

29 Og han sa: Ja, jeg tror at
han skapte alle ting som er på
jorden, men himmelen vet jeg
ikke noe om.

30 Og Ammon sa til ham:
Himmelen er et sted hvor Gud
og alle hans hellige engler bor.

31 Og kong Lamoni sa: Er den
over jorden?

32 Og Ammon sa: Ja, og han
ser ned på alle menneskenes
barn og kjenner alle hjertets
atanker og hensikter, for ved
hans hånd ble de alle skapt fra
begynnelsen av.

33 Og kong Lamoni sa: Jeg
tror alle disse ting som du har
talt. Er du sendt fra Gud?

34 Ammon sa til ham: Jeg er et

16a Alma 12:3.
18a vs Dømmekraftens

gave.

b vs Gud,
guddommen.

24a Alma 38:12.

32a Amos 4:13;
3 Ne 28:6;
L&p 6:16.
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menneske, og amennesket ble i
begynnelsen skapt i Guds bilde.
Og jeg er kalt ved hans Hellige
Ånd til å bundervise dette folk
om disse ting, så de kan kom-
me til kunnskap om det som er
rettferdig og sant.
35 Og en del av denne aÅnd bor

i meg, og den gir meg bkunn-
skap, og også kraft, i forhold til
min tro og mine ønsker som er
i Gud.

36 Da nå Ammon hadde sagt
disse ord, begynte han ved ver-
dens skapelse og også Adams
skapelse og fortalte ham alle
ting om menneskets fall, afor-
klarte og la frem for ham folkets
opptegnelser og hellige bskrif-
ter, som inneholdt hva cprofe-
tene hadde sagt like ned til den
tid da deres far, Lehi, forlot
Jerusalem.
37 Og han fortalte dem også

(nemlig kongen og hans tjene-
re) om alle de reiser deres fedre
hadde foretatt i villmarken, og
alle deres lidelser med sult og
tørst, og deres slit og strev og
så videre.

38 Og han fortalte dem også
om Lamans, Lemuels og Ismaels
sønners opprør, ja, han fortalte
dem om all deres oppstand,
og han forklarte dem inngående
om alle opptegnelser og hellige
skrifter fra den tid da Lehi
forlot Jerusalem og ned til den
nåværende tid.

39 Men dette er ikke alt, for han

ga dem en fullstendig forklaring
av aforløsningsplanen som var
beredt fra verdens grunnvoll
ble lagt, og han gjorde dem også
kjent med Kristi komme, og alle
Herrens gjerninger gjorde han
dem kjent med.

40 Og det skjedde at etter at
han hadde sagt alle disse ting og
hadde forklart dem for kongen,
at kongen trodde alle hans ord.

41 Og han begynte å rope til
Herren og sa: O Herre, vær
barmhjertig, og vis meg og mitt
folk den samme store abarmhjer-
tighet som du viste Nephis folk.

42 Og nå, da han hadde sagt
dette, falt han til jorden som
om han var død.

43 Og det skjedde at hans tje-
nere tok ham og bar ham inn til
hans hustru og la ham på en
seng. Og han lå der som om han
var død i to dager og to netter,
og hans hustru og hans sønner
og hans døtre sørget over ham
på lamanittenes vis og gråt sårt
fordi han var død.

KAPITTEL 19

Lamoni mottar det evige livs lys og
ser Forløseren — Alle i hans hus
blir henrykket i Ånden, og mange
ser engler — Ammon blir bevart
på en mirakuløs måte — Han døper
mange og oppretter en menighet
blant dem. Ca. 90 f.Kr.
Og det skjedde at etter to dager

34a Mosiah 7:27;
Ether 3:13–16.

b vs Undervise —
Undervis med
Ånden.

35a vs Inspirasjon,
inspirere.

b vs Kunnskap.
36a Mosiah 1:4;

Alma 22:12; 37:9.

b vs Skriftene.
c Apg 3:18–21.

39a vs Forløsningsplan.
41a vs Barmhjertig,

barmhjertighet.
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og to netter var de i ferd med å
ta hans legeme og legge det i
et gravkammer som de hadde
laget for å begrave sine døde.
2 Nå hadde dronningen hørt

om Ammons ry, derfor sendte
hun bud til ham og ønsket at
han skulle komme inn til henne.

3 Og det skjedde at Ammon
gjorde som han ble befalt, og
gikk inn til dronningen og øn-
sket å få vite hva hun ville han
skulle gjøre.

4 Og hun sa til ham: Min
manns tjenere har fortalt meg at
du er en ahellig Guds profet, og
at du har kraft til å utføre mange
mektige gjerninger i hans navn.
5 Derfor, hvis dette er riktig,

vil jeg du skal gå inn og se til
min mann, for han har ligget på
sin seng i to dager og to netter,
og noen sier at han ikke er død,
men andre sier at han er død og
at han stinker og at han burde
legges i gravkammeret. Men jeg
for min del kan ikke merke at
han stinker.

6 Nå var det dette Ammon
ønsket, for han visste at kong
Lamoni var i Guds makt. Han
visste at avantroens mørke slør
var blitt fjernet fra hans sinn,
og blyset som opplyste hans
sinn — som var Guds herlig-
hets lys, som var hans godhets
vidunderlige lys — ja, dette lys
hadde fylt hans sjel med så stor
glede at mørkets sky var blitt
drevet bort og det evige livs
lys var tent i hans sjel. Ja, han

visste at dette hadde overvunnet
hans naturlige legeme, og at han
var ført bort i Gud.

7 Derfor, det dronningen øn-
sket av ham, var også hans
eneste ønske. Derfor gikk han
inn for å se til kongen slik dron-
ningen hadde ønsket han skulle
gjøre, og han så kongen, og han
visste at han ikke var død.

8 Og han sa til dronningen:
Han er ikke død, men han
sover i Gud, og i morgen skal
han stå opp igjen, derfor, be-
grav ham ikke.

9 Og Ammon sa til henne: Tror
du dette? Og hun sa til ham: Jeg
har ikke noe annet vitnesbyrd
enn ditt ord og våre tjeneres
ord. Likevel tror jeg det vil gå
som du har sagt.

10 Og Ammon sa til henne:
Velsignet er du på grunn av din
overmåte store tro. Jeg sier til
deg, kvinne, at så stor atro har
det ikke vært blant hele det
nephittiske folk.

11 Og det skjedde at hun våket
ved sin manns seng fra denne
stund av og inntil den tid neste
dag da Ammon hadde sagt at
han skulle stå opp.

12 Og det skjedde at han sto
opp ifølge Ammons ord, og
da han reiste seg, rakte han
sin hånd ut til kvinnen og sa:
Velsignet være Guds navn, og
velsignet er du.

13 For se, like sikkert som du
lever, har jeg sett min Forløser,
og han skal komme og bli afødt

19 4a vs Profet.
6a 2 Kor 4:3–4.

vs Slør.
b vs Lys, Kristi lys.

10a Luk 7:9.
vs Tro.

13a vs Jesus Kristus —
Fødsel og død,

profetier om Jesu
Kristi.
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av en bkvinne, og han skal for-
løse alle mennesker som tror
på hans navn. Da han nå hadde
sagt disse ord, svulmet hans
hjerte i ham, og han sank sam-
men igjen av glede, og dron-
ningen sank også sammen, for
hun var overveldet av Ånden.

14 Da nå Ammon så at Herrens
Ånd som svar på hans abønner
ble utøst over hans brødre,
lamanittene, som hadde forår-
saket så mye sorg blant nephit-
tene, eller blant hele Guds folk,
på grunn av sine synder og sine
btradisjoner, falt han ned på
sine knær og begynte å utøse
sin sjel i bønn og takksigelse til
Gud for det han hadde gjort for
hans brødre. Og han var også
overveldet av cglede, og derfor
var de alle tre dsunket sammen
på jorden.

15 Da nå kongens tjenere så at
de var sunket sammen, begyn-
te de også å rope til Gud, for
Herrens frykt hadde kommet
over dem også, for det var ade
som hadde stått for kongen og
vitnet til ham om Ammons
store kraft.

16 Og det skjedde at de påkalte
Herrens navn av all sin kraft, ja,
til de alle hadde falt til jorden
unntatt én av lamanittenes kvin-
ner hvis navn var Abish. Og hun
hadde vært omvendt til Herren i
mange år på grunn av et enestå-
ende syn hennes far hadde hatt.

17 Derfor, hun var omvendt
til Herren, og hadde aldri gjort

det kjent, derfor, da hun så at
alle Lamonis tjenere hadde falt
til jorden, og at også hennes
herskerinne, dronningen, og
kongen og Ammon lå utstrakt
på jorden, visste hun at det var
Guds kraft. Ved å få vite hva
som hadde skjedd blant dem,
og ved å få se dette opptrinn,
antok hun at folket ville bli apå-
virket til å tro på Guds kraft,
derfor løp hun fra hus til hus
og gjorde det kjent for folket.

18 Og de begynte å samle seg
i kongens hus. Og det var en
stor menneskemengde, og til
sin forundring så de kongen og
dronningen og deres tjenere
ligge utstrakt på jorden, og de
lå alle der som om de var døde.
De så også Ammon, og se, han
var en nephitt.

19 Og nå begynte folket å
knurre seg imellom, og noen sa
det var et stort onde som var
kommet over dem, eller over
kongen og hans hus, fordi han
hadde tillatt at nephitten skulle
få abli i landet.
20 Men andre irettesatte dem

og sa: Kongen har bragt dette
onde over sitt hus fordi han
drepte sine tjenere som fikk sitt
småfe adspredt ved aSebus-
vannet.

21 Og de ble også irettesatt av
de menn som hadde stått ved
Sebus-vannet og aadspredt små-
feet som tilhørte kongen, for de
var sinte på Ammon fordi han
hadde drept mange av deres

b 1 Ne 11:13–21.
14a L&p 42:14.
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brødre ved Sebus-vannet da han
forsvarte kongens småfe.
22 Nå, en av dem, hvis bror var

blitt adrept av Ammons sverd,
var overmåte sint på Ammon,
trakk sverdet sitt og gikk frem
for å la det falle på Ammon og
drepe ham, og da han løftet
sverdet for å slå ham, se, da falt
han død om.

23 Nå ser vi at Ammon ikke
kunne drepes, for aHerren had-
de sagt til hans far, Mosiah: Jeg
vil spare ham, og det skal gå
ham ifølge din tro. Derfor bover-
lot Mosiah ham til Herren.
24 Og det skjedde at da men-

neskemengden så at den man-
nen som løftet sverdet for å
drepe Ammon, hadde falt død
om, ble de alle grepet av frykt
og våget ikke rekke ut hånden
for å røre ham eller noen av dem
som hadde falt. Og de begynte
igjen å undres seg imellom hva
årsaken kunne være til denne
store kraft, eller hva alle disse
ting kunne bety.

25 Og det skjedde at det var
mange blant dem som sa at
Ammon var aDen Store Ånd, og
andre sa han var sendt av Den
Store Ånd.

26 Men andre irettesatte dem
alle og sa at han var et uhyre
som hadde blitt sendt fra ne-
phittene for å pine og plage
dem.

27 Og det var noen som sa at
Ammon var sendt av Den Store
Ånd for å plage dem på grunn

av deres synder, og at det var
Den Store Ånd som alltid had-
de vært med nephittene og
bestandig hadde fridd dem ut
av deres hender. Og de sa at
det var denne Store Ånd som
hadde drept så mange av deres
brødre, lamanittene.

28 Og derfor begynte de å
diskutere overmåte heftig seg
imellom, og mens de diskuter-
te, kom atjenerinnen som hadde
bedt folk om å samle seg. Og da
hun så hvordan menneske-
mengden diskuterte seg imel-
lom, ble hun overmåte bedrøvet
og gråt.

29 Og det skjedde at hun gikk
og tok dronningen ved hånden
for kanskje å få henne til å stå
opp, og straks hun rørte ved
hennes hånd, reiste hun seg,
sto på sine ben og ropte med
høy røst og sa: O velsignede
Jesus som har frelst meg fra et
aredselsfullt helvete! O velsigne-
de Gud, vær bbarmhjertig mot
dette folk!

30 Og da hun hadde sagt det-
te, slo hun hendene sammen,
for hun var fylt av glede og
talte mange ord som ikke ble
forstått. Og da hun hadde gjort
dette, tok hun kong Lamoni ved
hånden, og se, han reiste seg og
sto på sine ben.

31 Og med det samme han så
hvordan hans folk stred seg
imellom, gikk han frem for å
irettesette dem og lære dem de
aord som han hadde hørt fra

22a Alma 17:38.
23a Mosiah 28:7;

Alma 17:35.
b vs Tillit.

25a Alma 18:2–5.
28a Alma 19:16.
29a 1 Ne 14:3.

b vs Barmhjertig,

barmhjertighet.
31a Alma 18:36–39.
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Ammons munn. Og alle som
hørte hans ord, trodde og ble
omvendt til Herren.
32 Men det var mange blant

dem som ikke ville lytte til hans
ord, derfor gikk de sin vei.

33 Og det skjedde at da Ammon
sto opp, betjente han dem
også, og det samme gjorde alle
Lamonis tjenere. Og alle forkyn-
te de det samme for folket, at
deres hjerter var blitt aforandret
og at de ikke lenger hadde noe
ønske om å gjøre bondt.

34 Og se, mange fortalte folket
at de hadde sett aengler og had-
de talt med dem, og slik hadde
de fortalt dem om Gud og hans
rettferdighet.
35 Og det skjedde at det var

mange som trodde på deres
ord, og alle som trodde, ble
adøpt. Og de ble et rettferdig
folk, og de opprettet en menig-
het der.
36 Og slik begynte Herrens

verk blant lamanittene, og der-
for begynte Herren å utøse sin
Ånd over dem, og vi ser at hans
arm er rakt ut til aalle mennesker
som vil omvende seg og tro på
hans navn.

KAPITTEL 20

Herren sender Ammon til Middo-
ni for å befri sine brødre som sitter
i fengsel — Ammon og Lamoni
møter Lamonis far, som er konge
over hele landet — Ammon tvinger

den gamle kongen til å gå med på å
sette hans brødre fri. Ca. 90 f.Kr.

Og det skjedde at da de hadde
opprettet en menighet i landet,
ville kong Lamoni at Ammon
skulle bli med ham til Nephis
land så han kunne vise ham
frem for sin far.

2 Og Herrens røst kom til
Ammon og sa: Du skal ikke dra
opp til Nephis land, for se, kon-
gen vil stå deg etter livet. Men
du skal dra til Middonis land,
for se, din bror, Aaron, og like-
ledes Muloki og Ammah er i
fengsel.

3 Nå skjedde det at da Ammon
hørte dette, sa han til Lamoni:
Se, min bror og mine medbrø-
dre er i fengsel i Middoni, og
jeg drar for å befri dem.

4 Nå sa Lamoni til Ammon: Jeg
vet at i aHerrens styrke kan du
gjøre alle ting, men se, jeg vil
bli med deg til Middonis land,
for kongen over Middonis land,
hvis navn er Antiomno, er en
venn av meg. Derfor drar jeg til
Middonis land så jeg kan legge
inn et godt ord hos landets kon-
ge, og han vil slippe dine brødre
ut av bfengslet. Da sa Lamoni til
ham: Hvem fortalte deg at dine
brødre var i fengsel?

5 Og Ammon sa til ham: Ingen
unntatt Gud har fortalt meg det,
og han sa til meg: Gå og befri
dine brødre, for de er i fengsel i
Middonis land.

6 Da nå Lamoni hørte dette,

33a vs Født på ny,
født av Gud.

b Mosiah 5:2;
Alma 13:12.

34a vs Engler.
35a vs Dåp, døpe.
36a 2 Ne 26:33;

Alma 5:33.

20 4a Alma 26:12.
b Alma 20:28–30.
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lot han sine tjenere gjøre klar
sine ahester og sine vogner.

7 Og han sa til Ammon: Kom,
jeg vil bli med deg ned til
Middonis land, og der vil jeg be
kongen inntrengende om å slip-
pe dine brødre ut av fengslet.

8 Og det skjedde at mens
Ammon og Lamoni var på vei
dit, møtte de Lamonis far, som
var konge aover hele landet.

9 Og se, Lamonis far sa til ham:
Hvorfor kom du ikke til afesten
på den store dag da jeg holdt
gjestebud for mine sønner og
for mitt folk?
10 Og han sa også: Hvor skal

du hen med denne nephitt som
er et av barna til en aløgner?

11 Og det skjedde at Lamoni
fortalte ham hvor han skulle
dra, for han var redd for å for-
nærme ham.

12 Og han fortalte ham også
alt om hvorfor han ble i sitt eget
rike og ikke kom til sin far og til
gjestebudet som han hadde
gjort istand.

13 Og nå, da Lamoni hadde
fortalt ham alt dette, se, til hans
store forbauselse ble hans far
sint på ham og sa: Lamoni, du
drar for å befri disse nephittene
som er sønner av en løgner. Se,
han røvet våre fedre, og nå er
også hans barn kommet iblant
oss så de ved sin snedighet og
sine løgner kan bedra oss, så de
igjen kan ta fra oss vår eiendom.

14 Nå befalte Lamonis far ham
at han skulle drepe Ammon
med sverdet, og han befalte

ham også at han ikke skulle dra
til Middonis land, men at han
skulle bli med ham tilbake til
aIsmaels land.
15 Men Lamoni sa til ham: Jeg

vil ikke drepe Ammon, heller
ikke vil jeg vende tilbake til
Ismaels land, men jeg drar til
Middonis land så jeg kan befri
Ammons brødre, for jeg vet at
de er rettferdige menn og helli-
ge profeter av den sanne Gud.

16 Da nå hans far hørte disse
ord, ble han sint på ham, og
han trakk sverdet for å slå ham
til jorden.

17 Men Ammon gikk frem og
sa til ham: Se, du skal ikke slå
din sønn ihjel. Likevel ville det
være abedre at han falt enn at
du skulle falle, for se, han har
bomvendt seg fra sine synder.
Men hvis du skulle falle i denne
stund i din vrede, kunne din
sjel ikke bli frelst.

18 Og videre er det nødvendig
for deg å vise tilbakeholdenhet,
for hvis du skulle adrepe din
sønn, han som er en uskyldig
mann, ville hans blod rope hevn
over deg fra jorden til Herren
hans Gud, og kanskje ville du
miste din bsjel.
19 Da Ammon hadde sagt dis-

se ord til ham, svarte han ham
og sa: Jeg vet at om jeg skulle
drepe min sønn, ville jeg utgyte
uskyldig blod, for det er du som
har forsøkt å ødelegge ham.

20 Og han rakte ut sin hånd for
å drepe Ammon, men Ammon
parerte hans hugg og slo til

6a Alma 18:9–10.
8a Alma 22:1.
9a Alma 18:9.

10a Mosiah 10:12–17.
14a Alma 17:19.
17a Alma 48:23.

b Alma 19:12–13.
18a vs Mord.

b L&p 42:18.
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armen hans så han ikke kunne
bruke den.
21 Da nå kongen forsto at

Ammon kunne drepe ham, ba
han Ammon inntrengende om
å spare hans liv.

22 Men Ammon løftet sverdet
og sa til ham: Se, jeg vil slå deg
ihjel hvis du ikke lover meg
å slippe mine brødre ut av
fengslet.

23 Kongen, som nå ble redd
for å miste livet, sa: Hvis du vil
spare meg, vil jeg gi deg hva
som helst du ber om, ja, til og
med halvparten av riket.

24 Da Ammon så at han hadde
påvirket den gamle kongen
etter sitt ønske, sa han til ham:
Hvis du vil la mine brødre få
slippe ut av fengslet og også la
Lamoni få beholde sitt rike, og
du ikke vil være misfornøyd
med ham, men vil la ham få
handle etter sitt eget aønske og
som han selv synes i alt, da vil
jeg spare deg, ellers vil jeg slå
deg til jorden.
25 Da nå Ammon hadde sagt

disse ord, begynte kongen å
fryde seg fordi hans liv var blitt
spart.

26 Og da han så at Ammon
ikke hadde noe ønske om å dre-
pe ham, og da han også så den
store kjærlighet han hadde til
hans sønn Lamoni, ble han over-
måte forundret og sa: Fordi du
ikke har ønsket annet enn at jeg
løslater dine brødre og lar min
sønn Lamoni få beholde sitt
rike, se, da lover jeg deg at min

sønn kan få beholde sitt rike fra
nå av og for evig, og jeg vil ikke
mer regjere over ham.

27 Og jeg lover deg også at
dine brødre skal slippes ut av
fengslet, og du og dine brødre
er velkommen til meg i mitt
rike, for jeg vil meget gjerne
snakke med deg. For kongen
var storlig forbauset over de ord
som han hadde uttalt, og også
over de ord som var blitt uttalt
av hans sønn Lamoni, derfor
aønsket han å lære dem.
28 Og det skjedde at Ammon

og Lamoni fortsatte sin reise til
Middonis land. Og Lamoni fant
nåde for landets konges øyne,
derfor ble Ammons brødre slup-
pet ut av fengslet.

29 Og da Ammon fikk se dem,
ble han meget bedrøvet, for se,
de var nakne, og huden hadde
dype merker etter å ha vært
bundet med sterke rep. Og de
hadde også lidd sult, tørst og
alle slags plager, men likevel var
de atålmodige i alle sine lidelser.
30 Og slik gikk det til at det

ble deres lodd å falle i hendene
på et mer forherdet og mer
hårdnakket folk, derfor ville de
ikke lytte til deres ord, og de
hadde kastet dem ut og hadde
slått dem og hadde jaget dem
fra hus til hus og fra sted til sted
helt til de kom til Middonis
land, og der ble de tatt og kastet
i fengsel og bundet med asterke
rep og holdt fengslet i mange
dager, og de ble befridd av
Lamoni og Ammon.

24a Alma 21:21–22.
27a vs Ydmyk, å
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En beretning om Aaron, Muloki
og deres medbrødre som for-
kynner for lamanittene.
Omfatter kapittel 21 til og med 26.

KAPITTEL 21

Aaron underviser amalekittene om
Kristus og hans forsoning —
Aaron og hans medbrødre blir
fengslet i Middoni — Etter at de
er befridd, underviser de i synago-
gene, og mange omvender seg —
Lamoni gir folket i Ismaels land
religionsfrihet. Ca. 90–77 f.Kr.

Da nå Ammon og hans med-
brødre askilte lag ved grensen
til lamanittenes land, dro Aaron
til det land som av lamanittene
ble kalt Jerusalem, for det var
oppkalt etter deres fedres føde-
land, og det lå langt borte og
grenset til Mormons land.

2 Nå hadde lamanittene, ama-
lekittene og aAmulons folk
bygget en stor by som ble kalt
Jerusalem.

3 Nå var lamanittene i seg selv
meget forherdet, men amale-
kittene og amulonittene var
enda hårdere. Derfor fikk de la-
manittene til å forherde sine
hjerter og tilta i ugudelighet og
i avskyelighet.

4 Og det skjedde at Aaron kom
til byen Jerusalem og begynte
først å forkynne for amalekitte-
ne. Og han begynte å forkynne
for dem i deres synagoger, for de
hadde bygget synagoger etter

anehorenes orden, for mange av
amalekittene og amulonittene
tilhørte nehorenes orden.

5 Og Aaron kom inn i en
av deres synagoger for å tale
til folket, og mens han talte til
dem, se, da reiste en amalekitt
seg, begynte å diskutere heftig
med ham og sa: Hva er det
du har vitnet om? Har du sett
en aengel? Hvorfor viser ikke
engler seg for oss? Se, er ikke
dette folk like godt som ditt
folk?

6 Du sier også at hvis vi ikke
omvender oss, skal vi gå til
grunne. Hvordan kjenner du
våre hjerters tanker og hensik-
ter? Hvordan vet du at vi tren-
ger å omvende oss? Hvordan
vet du at vi ikke er et rettferdig
folk? Se, vi har bygget hellig-
dommer, og vi kommer sam-
men for å tilbe Gud. Vi tror at
Gud vil frelse alle mennesker.

7 Da sa Aaron til ham: Tror du
at Guds Sønn skal komme og
forløse menneskene fra deres
synder?

8 Og mannen sa til ham: Vi
tror ikke at du vet noe slikt.
Vi tror ikke på disse tåpelige
tradisjoner. Vi tror ikke du vet
ahva som skal skje, heller ikke
tror vi at dine fedre, og heller
ikke våre fedre, visste noe om
de ting de talte om, om det som
skal skje.

9 Da begynte Aaron å forklare
for dem hva Skriftene sier om
Kristi komme og også om de
dødes oppstandelse, og at

21 1a Alma 17:13, 17.
2a Mosiah 24:1;

Alma 25:4–9.
4a Alma 1:2–15.

5a Mosiah 27:11–15.
8a Jak bok 7:1–8.
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menneskene aikke kunne bli
forløst uten ved Kristi død og
lidelse og bforsoningen ved
hans blod.
10 Og det skjedde at da han

begynte å forklare dette for dem,
ble de sinte på ham og begynte
å gjøre narr av ham, og de ville
ikke lytte til de ord han talte.

11 Derfor, da han forsto at de
ikke ville lytte til hans ord, for-
lot han deres synagoge og kom
til en landsby som ble kalt Ani-
Anti, og der fant han Muloki
som forkynte ordet for dem og
også Ammah og hans medbrø-
dre. Og de diskuterte heftig
med mange om ordet.

12 Og det skjedde at de forsto
at folket ville forherde sine hjer-
ter, derfor dro de videre og kom
til Middonis land. Og de forkyn-
te ordet for mange, men det var
få som trodde på det de lærte.

13 Ikke desto mindre ble Aaron
og noen av hans medbrødre tatt
og kastet i fengsel, og resten
flyktet ut av Middonis land til
områdene omkring.

14 Og de som ble kastet i feng-
sel, aled meget, og de ble befridd
av Lamoni og Ammon, og de
fikk mat og klær.

15 Og de dro ut igjen for å
forkynne ordet. Og slik ble de
første gang befridd fra fengs-
let, og slik var deres lidelser.

16 Og de gikk hvor som helst
de ble ledet av aHerrens Ånd og
forkynte Guds ord i alle amale-
kittenes synagoger eller i alle

lamanittenes forsamlinger hvor
de kunne få adgang.

17 Og det skjedde at Herren
begynte å velsigne dem så de
bragte mange til kunnskap om
sannheten, ja, de aoverbeviste
mange om deres synder og om
deres fedres tradisjoner som
ikke var riktige.

18 Og det skjedde at Ammon
og Lamoni vendte tilbake fra
Middonis land til Ismaels land,
som var deres arveland.

19 Og kong Lamoni ville ikke
tillate at Ammon skulle tjene
ham eller være hans tjener.

20 Men han sørget for at det
ble bygget synagoger i Ismaels
land, og han sørget for at hans
folk, eller det folk han regjerte
over, skulle samles.

21 Og han frydet seg over dem
og lærte dem mange ting. Og
han fortalte dem også at de var
et folk som var underlagt ham,
og at de var et fritt folk og var
fri for hans fars, kongens, un-
dertrykkelse da hans far hadde
latt ham få regjere over folket
som var i Ismaels land og i hele
landet omkring.

22 Og han fortalte dem også at
de afritt kunne dyrke Herren sin
Gud etter eget ønske og på et
hvilket som helst sted de befant
seg, bare det lå i det land som
kong Lamoni regjerte over.

23 Og Ammon forkynte for
kong Lamonis folk, og det skjed-
de at han lærte dem alle ting om
det som angår rettferdighet. Og

9a Mosiah 5:8;
Alma 38:9.

b vs Forsoning.
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han formante dem daglig med
all flid, og de ga akt på hans
ord, og de var ivrige etter å
holde Guds bud.

KAPITTEL 22

Aaron underviser Lamonis far om
skapelsen, Adams fall og forløs-
ningsplanen gjennom Kristus —
Kongen og hele hans hus blir om-
vendt — Forklaring på hvordan
landet var delt mellom nephittene
og lamanittene. Ca. 90–77 f.Kr.
Mens Ammon stadig undervi-
ste Lamonis folk, vil vi vende
tilbake til beretningen om
Aaron og hans medbrødre, for
etter at han hadde forlatt
Middonis land, ble han aledet av
Ånden til Nephis land, ja, til
kongens hus, til ham som var
konge over hele landet bunntatt
over Ismaels land, og han var
Lamonis far.

2 Og det skjedde at han gikk
inn til ham i kongens slott
sammen med sine medbrødre
og bøyde seg for kongen og
sa til ham: Se, O konge, vi er
Ammons medbrødre som du
har afridd ut av fengslet.

3 Og nå, O konge, hvis du vil
spare våre liv, vil vi være dine
tjenere. Og kongen sa til dem:
Stå opp, for jeg vil skjenke dere
livet, og jeg vil ikke la dere være
mine tjenere, men jeg forlan-
ger at dere skal undervise
meg, for jeg har vært litt urolig
til sinns på grunn av din bror

Ammons edelmodighet og store
ord, og jeg ønsker å vite hvorfor
han ikke kom hit opp fra
Middoni sammen med deg.

4 Og Aaron sa til kongen: Se,
Herrens Ånd har ledet ham
en annen vei, han har dratt til
Ismaels land for å undervise
Lamonis folk.

5 Da sa kongen til dem: Hva
betyr det dere har sagt om
Herrens Ånd? Se, dette er det
som gjør meg urolig.

6 Og videre, hva betyr det
Ammon sa: aHvis dere vil om-
vende dere, skal dere bli frelst,
og hvis dere ikke vil omvende
dere, skal dere bli vist bort på
den siste dag?

7 Og Aaron svarte ham og sa
til ham: Tror du at det finnes en
Gud? Og kongen sa: Jeg vet at
amalekittene sier at det finnes
en Gud, og jeg har latt dem få
bygge helligdommer slik at de
kan komme sammen for å tilbe
ham. Og hvis du nå sier at det
finnes en Gud, se, da vil jeg atro.
8 Og nå, da Aaron hørte dette,

begynte han å fryde seg i sitt
hjerte, og han sa: Se, like sikkert
som du lever, O konge, så finnes
det en Gud.

9 Og kongen sa: Er Gud Den
aStore Ånd som førte våre fedre
ut av Jerusalems land?

10 Og Aaron sa til ham: Ja, han
er denne Store Ånd, og han
askapte alle ting, både i himme-
len og på jorden. Tror du dette?

11 Og han sa: Ja, jeg tror at
Den Store Ånd skapte alle ting,

22 1a Alma 21:16–17.
b Alma 21:21–22.

2a Alma 20:26.

6a Alma 20:17–18.
7a L&p 46:13–14.
9a Alma 18:18–28.

10a vs Skape, skapelse.
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og jeg ønsker at du skal fortelle
meg om alle disse ting, og jeg
vil atro dine ord.

12 Og det skjedde at da Aaron
forsto at kongen ville tro hans
ord, begynte han fra Adams ska-
pelse idet han aleste Skriftene for
kongen — hvordan Gud skapte
mennesket i sitt eget bilde, og
at Gud ga ham befalinger, og at
mennesket hadde falt på grunn
av overtredelse.

13 Og Aaron utla Skriftene for
ham fra aAdams skapelse, for-
klarte menneskets fall tydelig
for ham, og deres kjødelige til-
stand og også bforløsningspla-
nen som var beredt cfra verdens
grunnvoll ble lagt, gjennom
Kristus, for alle som ville tro på
hans navn.
14 Og fordi mennesket hadde

afalt, kunne de ikke selv bgjøre
seg fortjent til noe, men Kristi
lidelse og død csoner for deres
synder gjennom tro og omven-
delse og så videre, og at han bry-
ter dødens bånd så dgraven ikke
skal ha noen seier og at dødens
brodd skulle bli oppslukt i her-
lighetens håp. Og Aaron forklar-
te alle disse ting for kongen.

15 Og det skjedde at etter at
Aaron hadde forklart disse ting
for ham, sa kongen: aHva skal
jeg gjøre så jeg kan få dette evi-
ge liv som du har talt om? Ja,
hva skal jeg gjøre så jeg kan bli

bfødt av Gud og få denne ugu-
delige ånd revet ut av mitt bryst
og motta hans Ånd, så jeg kan
bli fylt med glede så jeg ikke blir
forkastet på den siste dag? Se, sa
han, jeg vil gi calt jeg eier, ja, jeg
vil gi fra meg mitt rike så jeg kan
få del i denne store glede.

16 Men Aaron sa til ham: Hvis
du aønsker dette, hvis du vil
bøye deg ned for Gud, ja, hvis
du vil omvende deg fra alle dine
synder og vil bøye deg ned for
Gud og påkalle hans navn i tro,
og ha tro på at du skal få, da skal
du få det bhåp som du ønsker.
17 Og det skjedde at da Aaron

hadde sagt disse ord, afalt kon-
gen ned på sine knær for
Herren, ja, han la seg ned på
jorden, bropte høyt og sa:
18 O Gud, Aaron har fortalt

meg at det finnes en Gud, og
hvis det finnes en Gud — og
hvis du er Gud — vil du gi deg
til kjenne for meg, og jeg vil
forsake alle mine synder for å
kjenne deg, så jeg kan bli opp-
reist fra de døde og bli frelst på
den siste dag. Og da kongen
hadde sagt disse ord, falt han
om som om han var død.

19 Og det skjedde at hans tje-
nere løp og fortalte dronningen
alt som hadde hendt kongen.
Og hun kom inn til kongen, og
da hun så ham ligge som om
han var død, og også at Aaron
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og hans medbrødre sto som om
de hadde forårsaket hans fall,
ble hun sint på dem og befalte
at hennes tjenere, eller kongens
tjenere, skulle gripe dem og slå
dem ihjel.
20 Nå hadde tjenerne sett hva

årsaken var til at kongen falt
om, derfor våget de ikke å legge
hånd på Aaron og hans medbrø-
dre, og de bønnfalt dronningen
og sa: Hvorfor befaler du oss å
slå disse menn ihjel når én av
dem i virkeligheten er amektige-
re enn oss alle? Derfor kommer
vi til å falle for dem.

21 Men da dronningen så tje-
nernes redsel, begynte hun også
å frykte svært meget for at noe
ondt skulle ramme henne. Og
hun befalte sine tjenere at de
skulle gå og sammenkalle folket
så de kunne slå Aaron og hans
medbrødre ihjel.

22 Men da nå Aaron forsto hva
dronningen bestemte seg for, og
han også visste hvor hårdhjertet
folket var, ble han redd for at
en folkemengde skulle komme
sammen, og at det ville bli stor
strid og uro blant dem. Derfor
rakte han ut sin hånd og reiste
kongen opp fra jorden og sa til
ham: Stå! Og han sto på sine
ben og fikk sin styrke tilbake.

23 Nå ble dette gjort i nærvær
av dronningen og mange av
tjenerne. Og da de så det, ble de
storlig forundret og begynte å
bli redde. Og kongen sto frem
og begynte å atale til dem. Og

han talte slik til dem at hele hans
hus ble bomvendt til Herren.

24 Nå hadde en stor folke-
mengde kommet sammen på
dronningens befaling, og det
begynte å bli mye knurring
blant dem på grunn av Aaron
og hans medbrødre.

25 Men kongen gikk frem og
betjente dem. Og de ble frede-
lig stemt overfor Aaron og dem
som var med ham.

26 Og det skjedde at da kongen
så at folket var blitt fredelig
stemt, ba han Aaron og hans
medbrødre at de skulle stå frem
midt i forsamlingen og at de
skulle forkynne ordet til dem.

27 Og det skjedde at kongen
sendte ut en akunngjøring over
hele landet blant hele folket
som var i hele hans land, som
var i hele området omkring
som strakte seg fra havet i øst
til havet i vest, og som var
adskilt fra bZarahemlas land av
en smal stripe villmark, som
strakte seg fra havet i øst til
havet i vest, og langs havets
bredd og villmarkens grenser
som lå i nord ved Zarahemlas
land, gjennom Mantis grenser
ved elven Sidons utspring. Og
elven Sidon rant fra øst mot
vest. Og slik var lamanittene
adskilt fra nephittene.

28 Nå oppholdt den mest
adovne del av lamanittene seg i
villmarken og bodde i telt. Og
de var spredt gjennom villmar-
ken mot vest i Nephis land, ja,

20a Alma 18:1–3.
23a vs Tjene, virke;

Forkynne;

Undervise.
b vs Omvende,

omvendelse.

27a Alma 23:1–4.
b Omni 1:13–17.

28a 2 Ne 5:22–25.
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og også vest for Zarahemlas
land, som grenset ut mot havet,
og mot vest i Nephis land på
det sted som var deres fedres
første arv, og slik dannet de et
belte ut mot havet.
29 Og det var også mange la-

manitter ut mot havet i øst, for
dit hadde nephittene drevet
dem. Og derfor var nephittene
nesten omringet av lamanitt-
ene. Likevel hadde nephittene
slått seg ned i alle de nordlige
deler av landet som grenset til
villmarken ved elven Sidons
utspring — fra øst til vest og
rundt omkring mot villmarken
og mot nord — helt til de kom til
det land som de kalte aOverflod.

30 Og det grenset til det land
som de kalte aØdemark, da det
lå så langt mot nord at det gikk
over i det land som hadde vært
befolket og var blitt ødelagt.
Deres bben har vi omtalt tidli-
gere, og landet ble oppdaget av
Zarahemlas folk, da det var på
dette sted de cførst gikk i land.

31 Og derfra kom de opp og
inn i villmarken i syd. Landet i
nord ble derfor kalt aØdemark,
og landet i syd ble kalt Overflod,
for det var denne villmark som
var full av alle slags ville dyr,
noen av dem hadde kommet fra
landet i nord for å finne mat.
32 Nå var det bare en astrek-

ning på en og en halv dagsreise
for en nephitt, langs grensen
mellom landene Overflod og
Ødemark, fra havet i øst til
havet i vest, og derfor var

Nephis land og Zarahemlas
land nesten omgitt av vann, for
det var bare en smal blandstripe
mellom landet i nord og landet
i syd.

33 Og det skjedde at nephittene
hadde bosatt seg i landet Over-
flod, fra havet i øst til havet i
vest, og slik hadde nephittene i
sin visdom, med sine vakter og
sine hærstyrker, stengt lamanit-
tene inne i syd så de ikke lenger
skulle slå seg ned i nord, så de
ikke kunne oversvømme landet
i nord.

34 Derfor kunne ikke lamanit-
tene slå seg ned andre steder
enn i Nephis land og i villmar-
ken omkring. Nå var dette
klokt av nephittene, for siden
lamanittene var deres fiender,
ville de ikke finne seg i å bli
plaget av dem fra alle kanter,
og dessuten ville de ha et land
hvor de kunne søke tilflukt alt
etter sine ønsker.

35 Og etter at jeg nå har sagt
dette, vender jeg igjen tilbake
til beretningen om Ammon og
Aaron, Omner og Himni og
deres medbrødre.

KAPITTEL 23

Religionsfrihet erklæres — Lama-
nittene i syv land og byer blir
omvendt — De kaller seg Anti-
Nephi-Lehis folk og blir befridd fra
forbannelsen — Amalekittene og
amulonittene forkaster sannheten.
Ca. 90–77 f.Kr.

29a Alma 52:9; 63:5.
30a Alma 50:34;

Mormon 4:1–3.

b Mosiah 8:7–12;
28:11–19.

c Hel 6:10.

31a Hel 3:5–6.
32a Hel 4:7.

b Alma 50:34.
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Se, nå skjedde det at lamanitte-
nes konge lot en akunngjøring
gå ut til hele folket om at de ikke
skulle legge hånd på Ammon
eller Aaron eller Omner eller
Himni, heller ikke på noen av
deres medbrødre som skulle dra
ut for å forkynne Guds ord —
uansett hvor de måtte befinne
seg i noen del av landet.
2 Ja, han sendte en forordning

ut blant dem om at de ikke skul-
le legge hånd på dem for å binde
dem eller for å kaste dem i feng-
sel, heller ikke skulle de spytte
på dem eller slå dem eller kaste
dem ut av synagogene eller
piske dem. Heller ikke skulle
de kaste stener på dem, men de
skulle ha fri adgang til deres
hjem og også deres templer og
deres helligdommer.

3 Og derfor kunne de dra ut og
forkynne ordet ifølge sitt ønske,
for kongen og hele hans hus var
blitt omvendt til Herren. Derfor
sendte han denne kunngjøring-
en ut til hele sitt folk overalt i
landet, så Guds ord ikke skulle
møte noen hindring, men så det
kunne gå ut over hele landet, så
hans folk kunne bli overbevist
om asine fedres ugudelige tra-
disjoner og så de kunne bli
overbevist om at de alle var brø-
dre, og at de ikke burde myrde
eller plyndre eller stjele eller be-
drive hor eller begå noen slags
ugudelighet.
4 Og nå skjedde det at da kon-

gen hadde sendt denne kunn-
gjøringen ut, at Aaron og hans

medbrødre gikk fra by til by og
fra det ene gudshuset til det an-
dre og opprettet menigheter og
innviet prester og lærere over
hele landet blant lamanittene
for å forkynne og for å undervi-
se Guds ord blant dem. Og slik
begynte de å ha stor fremgang.

5 Og tusener ble bragt til kunn-
skap om Herren, ja, tusener ble
bragt til troen på anephittenes
tradisjoner, og de ble undervist
fra de bopptegnelser og profeti-
er som var overlevert like ned
til den nåværende tid.

6 Og like sikkert som Herren
lever, like sikkert er det at alle
som trodde — eller alle som ble
bragt til kunnskap om sannhe-
ten gjennom Ammon og hans
medbrødres forkynnelse ifølge
åpenbaringens og profetiens
ånd og Guds kraft som utførte
mirakler i dem — ja, jeg sier til
dere at like sikkert som Herren
lever, så mange av lamanittene
som trodde på deres forkynnel-
se og ble aomvendt til Herren,
bfalt aldri fra.

7 For de ble et rettferdig folk,
de la ned sine opprørsvåpen og
kjempet ikke mer mot Gud,
heller ikke mot noen av sine
medbrødre.

8 Og dette er ade som ble om-
vendt til Herren:

9 De av lamanittenes folk som
var i Ismaels land,

10 og også de av lamanittenes
folk som var i Middonis land,

11 og også de av lamanittenes
folk som var i byen Nephi,

23 1a Alma 22:27.
3a Alma 26:24.
5a Alma 37:19.

b Alma 63:12.
vs Skriftene.

6a vs Omvende,

omvendelse.
b Alma 27:27.

8a Alma 26:3, 31.
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12 og også de av lamanittenes
folk som var i aShiloms land
og som var i Shemlons land og
i byen Lemuel og i byen Shim-
nilom.

13 Og dette er navnene på de
av lamanittenes byer som ble
aomvendt til Herren, og disse
er de som la ned sine opprørs-
våpen, ja, alle sine krigsvåpen,
og de var alle lamanitter.
14 Og amalekittene ble ikke

aomvendt, unntatt én, heller
ingen av bamulonittene. Men
de forherdet sine hjerter og
også lamanittenes hjerter i den
del av landet hvor de bodde,
ja, og i alle deres landsbyer og
alle deres byer.
15 Derfor har vi nevnt navn-

ene på alle lamanittenes byer
hvor de angret, kom til kunn-
skap om sannheten og ble
omvendt.

16 Og nå skjedde det at kon-
gen og de som var omvendt,
ønsket å få et navn så de kunne
skilles ut fra sine brødre. Derfor
rådførte kongen seg med Aaron
og mange av deres prester om
hvilket navn de skulle påta seg
så de kunne skilles ut.

17 Og det skjedde at de kalte
seg aAnti-Nephi-Lehis folk. Og
de ble kalt ved dette navn og
ble ikke mer kalt lamanitter.

18 Og de begynte å bli et
meget driftig folk, ja, og de var
vennlige mot nephittene, derfor
begynte de å ha forbindelse
med dem, og aGuds forbannelse
fulgte dem ikke mer.

KAPITTEL 24

Lamanittene går mot Guds folk —
Anti-Nephi-Lehis folk fryder seg i
Kristus og blir besøkt av engler —
De velger å lide døden fremfor å
forsvare seg — Flere lamanitter
blir omvendt. Ca. 90–77 f.Kr.

Og det skjedde at amalekittene
og amulonittene og lamanittene
som var i Amulons land og
også i Helams land og som
var i aJerusalems land, ja, i hele
landet omkring, som ikke var
blitt omvendt og ikke hadde
påtatt seg navnet bAnti-Nephi-
Lehi, ble oppegget til vrede mot
sine brødre av amalekittene og
amulonittene.

2 Og deres hat til dem ble
overmåte stort, ja, så stort at de
begynte å gjøre opprør mot sin
konge og ikke ville han skulle
være deres konge. Derfor grep
de til våpen mot Anti-Nephi-
Lehis folk.

3 Nå overlot kongen riket til
sin sønn og kalte ham Anti-
Nephi-Lehi.

4 Og kongen døde samme år
som lamanittene begynte å
gjøre forberedelser til krig mot
Guds folk.

5 Da Ammon og hans brødre
og alle som var kommet opp
sammen med ham, så at lama-
nittene gjorde forberedelser til
å ødelegge sine brødre, dro de
til Midians land, og der traff
Ammon alle sine brødre. Og
derfra kom de til Ismaels land

12a Mosiah 22:8, 11.
13a Alma 53:10.
14a Alma 24:29.

b Mosiah 23:31–39.

17a vs Anti-Nephi-Lehis
folk.

18a 1 Ne 2:23;
2 Ne 30:5–6;

3 Ne 2:14–16.
24 1a Alma 21:1.

b Alma 25:1, 13.
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for å arådføre seg med Lamoni
og også med hans bror Anti-
Nephi-Lehi om hva de skulle
gjøre for å forsvare seg mot
lamanittene.

6 Nå var det ikke en eneste sjel
blant hele det folk som hadde
blitt omvendt til Herren, som
ville gripe til våpen mot sine
brødre, nei, de ville ikke engang
gjøre forberedelser til krig. Ja,
også deres konge befalte dem
at de ikke skulle gjøre det.

7 Nå er dette de ord som han
sa til folket om saken: Jeg tak-
ker min Gud, mitt elskede folk,
for at vår store Gud i sin godhet
har sendt disse våre brødre,
nephittene, til oss for å forkyn-
ne for oss og for å overbevise
oss om avåre ugudelige fedres
tradisjoner.

8 Og se, jeg takker min store
Gud for at han har gitt oss en
del av sin Ånd for å bløtgjøre
våre hjerter, så vi har kommet i
forbindelse med disse brødre,
nephittene.

9 Og se, jeg takker også min
Gud for at vi, ved å komme i
forbindelse med dem, er blitt
overbevist om våre asynder
og om de mange mord vi har
begått.
10 Og jeg takker også min Gud,

ja, min store Gud, for at han har
gitt oss en mulighet så vi kunne
omvende oss fra disse ting, og
også for at han har atilgitt oss
alle de mange synder og mord
som vi har begått, og har tatt

bskylden bort fra våre hjerter
ved sin Sønns sonoffer.

11 Og se nå, mine brødre, et-
tersom alt vi kunne gjøre (da vi
var de mest fortapte av alle
mennesker), var å omvende oss
fra alle våre synder og de man-
ge mord som vi har begått, og få
Gud til å ata dem bort fra våre
hjerter, for alt vi kunne gjøre
var å omvende oss tilstrekkelig
for Gud så han kunne ta bort
vår skamplett —

12 og nå, mine høyst elskede
brødre, ettersom Gud har tatt
bort vår skamplett og våre sverd
er blitt blanke, så la oss aldri
mer besudle våre sverd med
våre brødres blod.

13 Se, jeg sier til dere: Nei, la
oss holde våre sverd tilbake så
de ikke blir besudlet med våre
brødres blod. For om vi skulle
besudle våre sverd igjen, kan de
kanskje aldri mer avaskes rene
ved vår store Guds Sønns blod,
som skal utgytes til soning for
våre synder.

14 Og den store Gud har vist
oss barmhjertighet og har gjort
disse ting kjent for oss så vi ikke
skulle forgå. Ja, og han har gjort
disse ting kjent for oss på for-
hånd, fordi han elsker våre
asjeler like høyt som han elsker
våre barn. I sin barmhjertighet
ser han derfor til oss ved sine
engler, så bfrelsesplanen kunne
bli gjort kjent for oss så vel som
for kommende generasjoner.

15 Hvor barmhjertig er ikke

5a Alma 27:4–13.
7a Mosiah 1:5.
9a L&p 18:44.

10a Dan 9:9.

b vs Skyld (følelse).
11a Jes 53:4–6.
13a Åp 1:5.
14a vs Sjel — Sjelers

verdi.
b vs Forløsningsplan.
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vår Gud! Og se, ettersom dette
har vært alt vi kunne gjøre for å
få vår skamplett fjernet fra oss,
og våre sverd er gjort blanke,
så la oss gjemme dem bort så de
kan holde seg blanke og være
et vitnesbyrd for vår Gud på
den siste dag, eller på den dag
da vi skal føres frem og stå for
ham for å bli dømt, om at vi
ikke har besudlet våre sverd
med våre brødres blod etter at
han ga sitt ord til oss og derved
har gjort oss rene.
16 Og nå, mine brødre, hvis

våre brødre søker å ødelegge
oss, se, da vil vi gjemme bort
våre sverd, ja, vi vil grave dem
dypt ned i jorden så de kan hol-
de seg blanke og på den siste
dag være et vitnesbyrd om at vi
aldri har brukt dem. Og hvis
våre brødre tar vårt liv, se, da
skal vi agå til vår Gud og skal
bli frelst.

17 Og nå skjedde det at da
kongen hadde endt disse utta-
lelser og hele folket var forsam-
let, tok de sine sverd og alle
våpen som ble brukt til å utgy-
te menneskers blod, og de
agravde dem dypt ned i jorden.
18 Og dette gjorde de da det

etter deres mening var et vitnes-
byrd for Gud og også for men-
nesker om at de aaldri mer ville
bruke våpen for å utgyte men-
neskers blod. Og dette gjorde de
samtidig som de lovet og bslut-
tet en pakt med Gud om at de
heller ville cofre sitt eget liv enn
å utgyte sine brødres blod, at

de heller ville gi enn å ta fra en
bror og heller arbeide hårdt
med sine hender enn å tilbrin-
ge sine dager i dovenskap.

19 Og således ser vi at da disse
lamanittene hadde fått tro og
kunnskap om sannheten, var
de astandhaftige og ville heller
lide døden enn å begå synd. Og
således ser vi at de begravde
sine våpen til fred, eller de
begravde sine krigsvåpen for å
ha fred.

20 Og det skjedde at deres
brødre, lamanittene, gjorde for-
beredelser til krig og kom opp til
Nephis land for å drepe kongen
og innsette en annen i hans sted,
og også for å rydde Anti-Nephi-
Lehis folk ut av landet.

21 Da folket så at de kom imot
dem, gikk de ut for å møte
dem og ala seg ned på jorden
foran dem og begynte å påkalle
Herrens navn. Og derfor lå de
i denne stillingen da lamanitte-
ne angrep dem og begynte å
drepe dem med sverdet.

22 Og uten å møte noen mot-
stand drepte de ett tusen og
fem av dem, og vi vet at de er
velsignet, for de er gått bort for
å bo hos sin Gud.

23 Da nå lamanittene så at
deres brødre ikke flyktet for
sverdet og heller ikke vek hver-
ken til høyre eller venstre, men
at de la seg ned og ble adrept og
til og med priste Gud mens de
omkom ved sverdet,

24 da lamanittene så dette,
asluttet de å drepe dem, og det

16a Alma 40:11–15.
17a Hel 15:9.
18a Alma 53:11.

b vs Pakt.
c vs Offer.

19a vs Tro.

21a Alma 27:3.
23a Alma 26:32.
24a Alma 25:1.
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var mange hvis hjerter ble bbe-
veget for de av deres brødre
som hadde falt for sverdet, for
de angret det de hadde gjort.

25 Og det skjedde at de kastet
fra seg sine krigsvåpen, og de
ville ikke ta dem opp igjen, for
de led store kvaler for de mord
de hadde begått. De la seg ned
som sine brødre og stolte på
barmhjertighet fra dem som løf-
tet sine armer for å ta deres liv.

26 Og det skjedde at flere enn
de som var blitt drept sluttet
seg til Guds folk den dagen, og
de som var blitt drept, var rett-
ferdige mennesker, derfor har
vi ingen grunn til å tvile på at
de ble afrelst.

27 Og ikke et eneste ugudelig
menneske blant dem ble drept,
men over ett tusen ble bragt
til kunnskap om sannheten.
Således ser vi at Herren virker
på mange amåter for å frelse
sitt folk.

28 Størsteparten av de lamanit-
ter som drepte så mange av sine
brødre, var amalekitter og amu-
lonitter, og de fleste av dem
tilhørte anehorenes borden.

29 Men blant dem som sluttet
seg til Herrens folk, var det
aingen som var amalekitter el-
ler amulonitter eller som tilhørte
Nehors orden, men de var di-
rekte etterkommere av Laman
og Lemuel.
30 Og av dette ser vi helt

tydelig at når et folk en gang

er blitt aopplyst av Guds Ånd
og har hatt stor bkunnskap om
de ting som angår rettferdighet,
og så cfaller fra i synd og over-
tredelse, blir de mer forherdet,
og derfor er de di en verre til-
stand enn om de aldri hadde
kjent til disse ting.

KAPITTEL 25

Lamanitt-aggresjon sprer seg —
Etterkommere av Noahs prester
omkommer på den måten Abinadi
profeterte — Mange lamanitter
blir omvendt og slutter seg til
Anti-Nephi-Lehis folk — De tror
på Kristus og holder Moseloven.
Ca. 90–77 f.Kr.
Og se, nå skjedde det at disse
lamanittene var enda sintere
fordi de hadde drept deres brø-
dre, derfor sverget de hevn over
nephittene, og de forsøkte ikke
mer å drepe aAnti-Nephi-Lehis
folk denne gang.

2 Men de tok sine hærstyrker
og gikk over grensen til Zara-
hemlas land og overfalt det folk
som var i Ammonihahs land og
adrepte dem.
3 Og etter dette hadde de

mange trefninger med nephit-
tene hvor de ble jaget på flukt
og drept.

4 Og de lamanitter som ble
drept, var nesten alle aetterkom-
mere av Amulon og hans brø-
dre som var Noahs prester, og

b vs Medlidenhet.
26a Åp 14:13.
27a Jes 55:8–9;

Alma 37:6–7.
28a Alma 1:15; 2:1, 20.

b Alma 21:4.

29a Alma 23:14.
30a Mat 12:45.

b Heb 10:26;
Alma 47:36.

c 2 Ne 31:14;
Alma 9:19.

vs Frafall.
d 2 Pet 2:20–21.

25 1a vs Anti-Nephi-Lehis
folk.

2a Alma 8:16; 16:9.
4a Mosiah 23:35.



299 Alma 25:5–15

de ble drept ved nephittenes
hånd.
5 Og de øvrige, som flyktet ut

i villmarken i øst og hadde til-
revet seg makt og myndighet
over lamanittene, forårsaket at
mange lamanitter aomkom ved
ild for sin tros skyld.

6 For etter å ha lidd store tap
og blitt utsatt for så mange pla-
ger, begynte amange av dem å
bli vekket til erindring om de
bord som Aaron og hans brødre
hadde forkynt for dem i deres
land. Derfor begynte de å miste
troen på csine fedres tradisjoner
og begynte å tro på Herren og
at han ga nephittene stor makt,
og derfor ble mange av dem
omvendt i villmarken.

7 Og det skjedde at de ledere
som var levningen av aAmulons
barn, sørget for at de skulle bli
btatt av dage, ja, alle de som
trodde på disse ting.

8 Nå førte denne martyrdød
til at mange av deres brødre ble
oppegget til vrede, og det kom
til strid i villmarken. Og lamanit-
tene begynte å ajakte på Amulons
etterkommere og hans brødre
og begynte å slå dem ihjel, og
de flyktet ut i villmarken i øst.

9 Og se, lamanittene jakter på
dem den dag i dag. Slik gikk
Abinadis ord i oppfyllelse, de
ord som han uttalte om etter-
kommerne av de prestene som
lot ham lide døden ved ild.

10 For han sa til dem: Det dere

agjør med meg, skal være et
bilde på det som skal komme.

11 Og nå var Abinadi den før-
ste som led adøden ved ild fordi
han trodde på Gud. Og det han
mente, var at mange skulle lide
døden ved ild på samme måte
som ham.

12 Og han sa til Noahs prester
at deres etterkommere skulle
forårsake at mange ble tatt av
dage på samme måte som han
selv, og at de skulle bli adspredt
og slått ihjel som et får uten
hyrde jages og drepes av ville
dyr. Og se, disse ord ble bekref-
tet, for de ble drevet omkring
av lamanittene, og de ble jaget
og de ble slått.

13 Og det skjedde at da lama-
nittene forsto at de ikke kunne
få makt over nephittene, vendte
de tilbake til sitt eget land, og
mange av dem kom og bosatte
seg i Ismaels land og i Nephis
land og slo seg sammen med
Guds folk, som var aAnti-Nephi-
Lehis folk.

14 Og de abegravde også sine
krigsvåpen slik deres brødre
hadde gjort, og de begynte å
bli et rettferdig folk, og de van-
dret på Herrens veier og var
nøye med å holde hans bud og
befalinger.

15 Ja, de holdt Moseloven, for
det var nødvendig at de fremde-
les skulle holde Moseloven for
den var ikke helt oppfylt. Men
selv om de hadde aMoseloven,

5a Mosiah 17:15.
6a dvs lamanittene

b Alma 21:9.
c Alma 26:24.

7a Alma 21:3;

24:1, 28–30.
b vs Martyr,

martyrium.
8a Mosiah 17:18.

10a Mosiah 13:10.

11a Mosiah 17:13.
13a Alma 23:16–17.
14a Alma 24:15; 26:32.
15a Jak bok 4:5; Jar 1:11.

vs Moseloven.
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så de frem til Kristi komme, be-
traktet Moseloven som et bbilde
på hans komme og trodde at de
måtte utføre disse cytre handlin-
ger inntil den tid kom da han
skulle åpenbares for dem.

16 Nå trodde de ikke at afrelse
kom ved bMoseloven, men Mo-
seloven tjente til å styrke deres
tro på Kristus. Og derfor bevar-
te de ved troen et chåp om evig
frelse, idet de stolte på profeti-
ens ånd som talte om de ting
som skulle komme.
17 Og se, Ammon og Aaron og

Omner og Himni og deres med-
brødre frydet seg storlig over
den fremgang som de hadde
hatt blant lamanittene, for de
forsto at Herren hadde hørt der-
es abønner og at han også hadde
bekreftet sitt ord for dem til
minste detalj.

KAPITTEL 26

Ammon priser Herren — De tro-
faste blir styrket av Herren og blir
gitt kunnskap — Ved tro kan men-
neskene bringe tusenvis av sjeler til
omvendelse — Gud har all makt
og fatter alle ting. Ca. 90–77 f.Kr.
Og dette er de ord Ammon sa
til sine medbrødre og som ly-
der slik: Mine brødre og mine
medbrødre, se, jeg sier til dere:
Hvor stor grunn har vi ikke til å
glede oss, for kunne vi ha ventet

da vi adro fra Zarahemlas land,
at Gud ville ha gitt oss så store
velsignelser?

2 Og nå spør jeg: Hvilke store
velsignelser har han gitt oss?
Kan dere si det?

3 Se, jeg svarer for dere, for
våre brødre, lamanittene, var i
mørke, ja, i den mørkeste av-
grunn. Men se, hvor amange av
dem er ikke blitt bragt til å skue
Guds strålende lys! Og dette er
den velsignelse som er gitt oss,
at vi har fått være bredskaper i
Guds hånd til å utføre dette
store verk.

4 Se, atusener av dem gleder
seg og er blitt bragt inn i Guds
hjord.

5 Se, aåkeren var moden, og
velsignet er dere, for dere støt-
te frem med bsigden og høstet
av all kraft, ja, hele dagen lang
arbeidet dere, og se så mange
ckornbånd! Og de skal samles
i låvene så de ikke blir ødslet
bort.

6 Ja, de skal ikke slås ned av
stormen på den siste dag, ja,
heller ikke skal de rykkes opp
av hvirvelvinden. Men når astor-
men kommer, skal de samles
sammen til sitt sted så stormen
ikke kan trenge inn til dem.
Heller ikke skal de drives av
sterke vinder hvor som helst
fienden velger å føre dem.

7 Men se, de er i ainnhøstnin-
gens Herres hånd, og de er hans,

b Mosiah 3:14–15;
16:14.

c Mosiah 13:29–32.
16a Mosiah 12:31–37;

13:27–33.
b 2 Ne 11:4.
c 1 Tess 5:8–9.

17a Alma 17:9.
26 1a Mosiah 28:9;

Alma 17:6–11.
3a Alma 23:8–13.

b 2 Kor 4:5;
Mosiah 23:10.

4a Alma 23:5.

5a Joh 4:35–37;
L&p 4:4.

b Joel 3:18.
c L&p 33:7–11; 75:2, 5.

6a Hel 5:12;
3 Ne 14:24–27.

7a vs Høste(n).
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og han vil boppvekke dem på
den siste dag.

8 Velsignet være vår Guds
navn. La oss asynge til hans pris,
ja, la oss gi btakk til hans hellige
navn, for han utøver rettferdig-
het for evig.

9 For hvis vi ikke hadde kom-
met opp fra Zarahemlas land,
ville disse, våre høyt elskede
brødre, som har elsket oss så
høyt, fremdeles ha vært plaget
av ahat til oss. Ja, og de ville
også ha vært fremmede for Gud.
10 Og det skjedde at da

Ammon hadde sagt disse ord,
irettesatte hans bror Aaron
ham og sa: Ammon, jeg er redd
for at din glede forleder deg til
selvros.

11 Men Ammon sa til ham: Jeg
aroser meg ikke av min egen
styrke, heller ikke av min egen
visdom. Men se, min bglede er
fullkommen, ja, mitt hjerte er
fylt av glede, og jeg vil fryde
meg i min Gud.

12 Ja, jeg vet at jeg ikke er noe.
Hva min egen styrke angår, er
jeg svak. Derfor vil jeg ikke
arose meg selv, men jeg vil rose
meg i min Gud, for i hans bstyr-
ke kan jeg gjøre alle ting. Ja, se,
mange mektige mirakler har vi
utført i dette land, og for dem
vil vi prise hans navn for evig.

13 Se, hvor mange tusen av

våre brødre har han ikke løst
fra ahelvetes pinsler, og de
kan bsynge om den forløsende
kjærlighet, og dette er på grunn
av hans ords kraft som er i oss.
Har vi så ikke stor grunn til å
fryde oss?

14 Ja, vi har grunn til å prise
ham for evig, for han er Den
Aller Høyeste Gud og har løst
våre brødre fra ahelvetes lenker.

15 Ja, de var innhyllet i evig
mørke og fortapelse, men se,
han har ført dem inn i sitt evige
alys, ja, inn til evig frelse, og de
er innhyllet i hans kjærlighets
makeløse gavmildhet, ja, og vi
har vært redskaper i hans hånd
til å utføre dette store og vid-
underlige verk.

16 La oss derfor ajuble, ja, la oss
bjuble i Herren, ja, la oss fryde
oss, for vår glede er fullkom-
men. Ja, vi vil prise vår Gud for
evig. Se, hvem kan juble for mye
i Herren? Ja, hvem kan si for
mye om hans store kraft og om
hans cbarmhjertighet og om hans
langmodighet mot menneske-
nes barn? Se, jeg sier til dere,
jeg kan på ingen måte gi uttrykk
for hva jeg føler.

17 Hvem ville ha trodd at vår
Gud kunne være så barmhjer-
tig at han ville rive oss ut av vår
redselsfulle, syndige og forder-
vede tilstand?

b Mosiah 23:22;
Alma 36:28.

8a L&p 25:12.
b vs Takknemlig,

takknemlighet,
takksigelse.

9a Mosiah 28:1–2.
11a 2 Kor 7:14.

b L&p 18:14–16.
vs Glede.

12a Jer 9:24;
Alma 29:9.

b Sal 18:33–41;
Fil 4:13;
1 Ne 17:3.

13a vs Helvete.

b Alma 5:26.
14a Alma 12:11.
15a vs Lys, Kristi lys.
16a Rom 15:17;

1 Kor 1:31.
b 2 Kor 10:15–18;

L&p 76:61.
c Sal 36:6–7.
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18 Se, vi gikk til og med ut i
vrede og med heftige trusler
om å aødelegge hans kirke.
19 Hvorfor overlot han oss

ikke til en redselsfull ødeleg-
gelse, ja, hvorfor lot han ikke
sitt rettferdighets sverd falle
på oss og fordømte oss til evig
fortvilelse?

20 Det er nesten som om min
sjel svinner hen ved tanken. Se,
han utøvet ikke sin rettferdighet
over oss, men i sin store barm-
hjertighet har han ført oss over
adødens og elendighetens evige
svelg, ja, til våre sjelers frelse.
21 Og se, mine brødre, hvilket

anaturlig menneske er det som
vet disse ting? Jeg sier til dere
at det er ingen som bvet disse
ting uten de angrende.
22 Ja, de som aomvender seg og

utøver btro og gjør gode gjernin-
ger og ber bestandig og uten
opphør, til slike er det gitt å
kjenne cGuds mysterier. Ja, til
slike skal det gis å åpenbare ting
som aldri er blitt åpenbart, ja, til
slike skal det gis å bringe tuse-
ner av sjeler til omvendelse, slik
det har blitt gitt oss å bringe dis-
se våre brødre til omvendelse.

23 Husker dere, mine brødre,
at vi sa til våre brødre i Zara-
hemlas land at vi ville dra opp
til Nephis land for å forkynne
for våre brødre, lamanittene, og
de lo hånlig av oss?

24 For de sa til oss: Tror dere at
dere kan bringe lamanittene til

kunnskap om sannheten? Tror
dere at dere kan overbevise
lamanittene om at aderes fedres
tradisjoner var uriktige, et så
bhårdnakket folk som de er, som
finner behag i blodsutgytelse,
som har tilbragt sine dager i
den største synd, og hvis veier
har vært overtrederens veier fra
begynnelsen av? Mine brødre,
dere husker at det var slike ord
de brukte.

25 Og videre sa de: La oss
gripe til våpen mot dem så vi
kan rydde dem og deres synd
ut av landet, ellers overfaller
de oss og dreper oss.

26 Men se, mine elskede brø-
dre, vi kom ut i villmarken, ikke
for å drepe våre brødre, men i
den hensikt at vi kanskje kunne
redde noen få av deres sjeler.

27 Og da våre hjerter var ned-
stemte og vi var nær ved å ven-
de tilbake, se, da atrøstet Herren
oss og sa: Gå til deres brødre
lamanittene, og bær deres bpla-
ger med ctålmodighet, og jeg
vil gi dere fremgang.

28 Og se, vi kom og har vært
iblant dem, og vi har vært tål-
modige i våre lidelser og har tålt
alle savn. Ja, vi har vandret fra
hus til hus og har stolt på ver-
dens barmhjertighet — ikke
bare på verdens barmhjertighet,
men på Guds barmhjertighet.

29 Og vi har gått inn i deres
hjem og undervist dem, og vi
har undervist dem på gatene, ja,

18a Mosiah 27:8–10.
20a 2 Ne 1:13;

Hel 3:29–30.
21a vs Naturlige

menneske.
b 1 Kor 2:9–16;

Jak bok 4:8.
22a Alma 36:4–5.

vs Omvende,
omvendelse.

b vs Tro.
c vs Mysterier, Guds.

24a Mosiah 10:11–17.
b Mosiah 13:29.

27a Alma 17:9–11.
b Alma 20:29–30.

vs Motgang.
c vs Tålmodighet.
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vi har undervist dem på deres
høyder, og vi har også gått inn
i deres templer og deres syna-
goger og undervist dem. Og vi
er blitt kastet ut og gjort narr
av og spyttet på og slått i ansik-
tet. Og vi er blitt stenet og
grepet og bundet med sterke
rep og kastet i fengsel, og ved
Guds kraft og visdom er vi blitt
befridd igjen.
30 Og vi har tålt alle slags

lidelser, og alt dette for at vi
kanskje kunne være et middel
til å frelse en eller annen sjel.
Og vi antok at vår aglede ville
bli fullkommen hvis vi kanskje
kunne være et middel til å frel-
se noen.

31 Se, nå kan vi se fruktene av
vårt arbeide, og er de få? Jeg
sier dere: Nei, de er amange. Ja,
og vi kan vitne om deres opp-
riktighet på grunn av den kjær-
lighet de har til sine brødre og
også til oss.

32 For se, de ville heller aofre
sitt liv enn å ta sin fiendes liv,
og de har bgravd sine krigsvå-
pen dypt ned i jorden på grunn
av den kjærlighet de har til sine
brødre.

33 Og se, nå spør jeg dere, har
det vært så stor kjærlighet i hele
landet? Se, jeg sier dere: Nei, det
har det ikke, ikke engang blant
nephittene.

34 For se, de grep til våpen mot
sine brødre. De ville ikke la seg
drepe. Men se, hvor mange av

disse har ikke satt livet til, og vi
vet at de er gått til sin Gud på
grunn av sin kjærlighet og sitt
hat til synd.

35 Har vi så ikke grunn til
å fryde oss? Jo, jeg sier dere
at siden verden begynte, har
aldri noe menneske hatt større
grunn til å fryde seg enn vi
har. Ja, og jeg er så henført i
min glede at jeg til og med
roser meg i min Gud, for han
har all amakt, all visdom og all
forståelse. Han bfatter alle ting,
og han er et cbarmhjertig Vesen
som gir frelse til dem som vil
omvende seg og tro på hans
navn.

36 Hvis dette er å rose seg, da
vil jeg rose meg, for dette er
mitt liv og mitt lys, min glede
og min frelse og min forløsning
fra evig sorg. Ja, velsignet er min
Guds navn, han som har husket
dette folk, som er en agren av
Israels tre og har vært adskilt fra
hovedstammen i et fremmed
land. Ja, jeg sier: Velsignet væ-
re min Guds navn, han som har
husket oss, bomstreifere som vi
er i et fremmed land.

37 Nå, mine brødre, ser vi at
Gud husker alle afolk, uansett i
hvilket land de befinner seg. Ja,
han teller sitt folk, og hans in-
derlige barmhjertighet er over
hele jorden. Nå er dette min
glede og min store takksigelse,
ja, og jeg vil gi takk til min Gud
for evig. Amen.

30a L&p 18:15–16.
31a Alma 23:8–13.
32a Alma 24:20–24.

b Alma 24:15.
35a vs Kraft, makt.

b L&p 88:41.
c vs Barmhjertig,

barmhjertighet.
36a 1M 49:22–26;

Jak bok 2:25; 5:25.

b Jak bok 7:26.
37a Apg 10:34–35;

2 Ne 26:33.
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KAPITTEL 27

Herren befaler Ammon å føre Anti-
Nephi-Lehis folk i trygghet — Idet
han møter Alma, blir Ammon helt
utmattet av glede — Nephittene
gir Jershons land til Anti-Nephi-
Lehis folk — De kalles Ammons
folk. Ca. 90–77 f.Kr.

Nå skjedde det at da de
lamanitter som hadde gått til
krig mot nephittene, etter sine
mange forsøk på å drepe
dem, fant ut at det var nytte-
løst, vendte de tilbake til
Nephis land.

2 Og det skjedde at amalekit-
tene var overmåte rasende på
grunn av sine tap. Og da de for-
sto at de ikke kunne få hevn
over nephittene, begynte de å
oppegge folket til vrede mot
sine abrødre, bAnti-Nephi-Lehis
folk. Derfor begynte de igjen å
drepe dem.
3 Men dette folk anektet igjen

å gripe til våpen, og de lot seg
drepe etter sine fienders ønske.

4 Da nå Ammon og hans brø-
dre så dette ødeleggelsesverk
blant dem de elsket så høyt, og
blant dem som hadde elsket
dem så høyt — for de ble be-
handlet som de var engler
sendt fra Gud for å redde dem
fra evig fortapelse — derfor, da
Ammon og hans brødre så det-
te store ødeleggelsesverk, ble de
fylt av medlidenhet, og de asa
til kongen:

5 La oss samle dette Herrens
folk, og la oss gå ned til Zara-
hemlas land til våre brødre,
nephittene, og flykte ut av våre
fienders hender så vi ikke blir
drept.

6 Men kongen sa til dem: Se,
nephittene kommer til å drepe
oss fordi vi har begått så mange
mord og synder mot dem.

7 Og Ammon sa: Jeg vil gå og
spørre Herren, og hvis han sier
til oss at vi skal dra ned til våre
brødre, vil dere da dra?

8 Og kongen sa til ham: Ja,
hvis Herren sier til oss at vi
skal gå, vil vi gå ned til våre
brødre, og vi vil være deres sla-
ver inntil vi har gjort opp for
alle de mord og synder som vi
har begått mot dem.

9 Men Ammon sa til ham: Det
er i strid med våre brødres lov,
som ble gitt av min far, at det
skulle være noen aslaver blant
dem. La oss derfor dra ned og
stole på våre brødres barmhjer-
tighet.

10 Men kongen sa til ham: Spør
Herren, og hvis han sier til oss
at vi skal dra, vil vi dra, ellers
vil vi omkomme i landet.

11 Og det skjedde at Ammon
gikk og spurte Herren, og
Herren sa til ham:

12 Før dette folket ut av dette
landet så de ikke omkommer,
for Satan har godt tak på amale-
kittenes hjerter, så de oppegger
lamanittene til vrede mot sine
brødre og slår dem ihjel. Dra

27 2a Alma 43:11.
b Alma 25:1.

vs Anti-Nephi-Lehis

folk.
3a Alma 24:21–26.
4a Alma 24:5.

9a Mosiah 2:13;
29:32, 38, 40.
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derfor ut av dette landet, og vel-
signet er dette folk i denne gene-
rasjon, for jeg vil bevare dem.
13 Og nå skjedde det at Am-

mon gikk og fortalte kongen
alle de ord som Herren hadde
sagt til ham.

14 Og de samlet hele sitt folk,
ja, hele Herrens folk, og samlet
alt sitt småfe og storfe og forlot
landet og kom ut i villmarken
som skilte Nephis land fra Za-
rahemlas land, og dro gjennom
den og like til landets grense.

15 Og det skjedde at Ammon
sa til dem: Se, jeg og mine brø-
dre drar inn i Zarahemlas land,
og dere skal bli her til vi kom-
mer tilbake, og vi vil prøve våre
brødres hjerter om de vil at dere
skal komme inn i deres land.

16 Og det skjedde at da
Ammon var på vei inn i landet,
møtte han og hans brødre
Alma apå det før omtalte sted,
og se, det ble et gledelig møte.

17 Nå var Ammon fylt av så
stor aglede, ja, han var så over-
veldet av gleden i Gud at han
ble helt butmattet, og han falt
ctil jorden igjen.
18 Og var ikke dette en over-

måte stor glede? Se, dette er en
glede som ingen annen får del i
enn den som med sann anger
og ydmykhet søker etter lykke.

19 Nå var Almas glede over å
møte sine brødre i sannhet stor,
og det var Aarons, Omners og
Himnis glede også. Men se,
deres glede var ikke slik at
kreftene helt forlot dem.

20 Og nå skjedde det at Alma

fulgte sine brødre tilbake til
Zarahemlas land, like til sitt
eget hus. Og de gikk og fortalte
den aøverste dommer alt som
hadde hendt dem i Nephis land
blant deres brødre, lamanittene.

21 Og det skjedde at den øver-
ste dommer sendte ut en kunn-
gjøring over hele landet, da han
ønsket å vite hva folket mente
om å ta imot sine brødre som
var Anti-Nephi-Lehis folk.

22 Og det skjedde at folkeme-
ningen var denne: Se, vi vil av-
stå Jershons land, som ligger i
øst ved havet, som grenser til
landet Overflod og som ligger
syd for landet Overflod. Og
dette landet, Jershon, er det land
vi vil gi våre brødre i arv.

23 Og se, vi vil plassere våre
hærstyrker mellom Jershons
land og Nephis land, så vi kan
beskytte våre brødre i Jershons
land. Og dette gjør vi for våre
brødre da de er redde for å
gripe til våpen mot sine brødre
av frykt for å synde. Og denne
store frykt kom av deres smer-
tefulle omvendelse på grunn
av deres mange mord og deres
fryktelige ugudelighet.

24 Og se, dette vil vi gjøre for
våre brødre så de kan arve
Jershons land, og vi vil beskytte
dem mot deres fiender med vå-
re hærstyrker på betingelse av
at de gir oss en del av sine mid-
ler for å hjelpe oss så vi kan
opprettholde våre hærstyrker.

25 Nå skjedde det at da
Ammon hadde hørt dette,
vendte han sammen med Alma

16a Alma 17:1–4.
17a vs Glede.

b 1 Ne 1:7.
c Alma 19:14.

20a Alma 4:16–18.
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tilbake til Anti-Nephi-Lehis
folk ute i villmarken, hvor de
hadde slått opp teltene sine,
og kunngjorde alle disse ting
for dem. Og Alma fortalte dem
også om hvordan han ble
aomvendt sammen med Ammon
og Aaron og hans brødre.

26 Og det skjedde at dette
forårsaket stor glede blant
dem. Og de gikk ned til Jers-
hons land og slo seg ned i Jers-
hons land. Og nephittene kalte
dem Ammons folk, derfor ble
de alltid senere kjent under
dette navn.

27 Og de var blant Nephis folk
og ble også regnet blant det folk
som tilhørte Guds kirke. Og de
skilte seg også ut ved sin nid-
kjærhet mot Gud og også mot
mennesker, for de var fullkom-
ment aærlige og uklanderlige i
alle ting, og de sto bfast i troen
på Kristus inntil enden.

28 Og de betraktet utgytelsen
av sine brødres blod med den
største avsky, og de kunne al-
dri beveges til å gripe til våpen
mot sine brødre, og de betrak-
tet aldri døden med den minste
redsel på grunn av det håp og
den forståelse de hadde av
Kristus og oppstandelsen. For
dem var derfor døden opp-
slukt, da Kristus hadde seiret
over den.

29 Derfor ville de heller lide
adøden på den hårdeste og mest
smertefulle måte som deres
brødre kunne utsette dem for,

enn å ta opp sverd eller sabel
for å slå dem ned.

30 Og derfor var de et nidkjært
og elsket folk, et folk som var
rikt begunstiget av Herren.

KAPITTEL 28

Lamanittene blir slått i et fryktelig
slag — Titusener blir drept — De
ugudelige henvises til en tilstand
av endeløs sorg — De rettferdige
oppnår en lykke som aldri tar
slutt. Ca. 77–76 f.Kr.
Og nå skjedde det at etter at
Ammons folk hadde slått seg
ned i aJershons land og kirken
også var opprettet i Jershons
land og nephittenes hærstyrker
var blitt stasjonert omkring
Jershons land, ja, ved alle gren-
ser omkring Zarahemlas land,
se, da hadde lamanittenes hær-
styrker forfulgt sine brødre ut i
villmarken.

2 Og derfor kom det til et fryk-
telig slag, ja, et slag som ingen i
hele landet hadde opplevd ma-
ken til siden Lehi forlot Jerusa-
lem. Ja, titusener av lamanittene
ble drept og adspredt.

3 Ja, og det var også et frykte-
lig blodbad blant Nephis folk.
Likevel ble lamanittene ajaget og
adspredt, og Nephis folk vend-
te tilbake til sitt land.

4 Nå var dette en tid hvor stor
sorg og jammer kunne høres
over hele landet blant hele
Nephis folk,

25a Mosiah 27:10–24.
27a vs Ærlig, ærlighet.

b Alma 23:6.

29a Alma 24:20–23.
28 1a Alma 27:22;

30:1, 19.

3a Alma 30:1.
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5 ja, ropet fra enker som sørget
over sine menn, og også fra fe-
dre som sørget over sine sønner,
og datteren over broren, ja, bro-
ren over sin far. Og derfor hør-
tes sorgens rop blant dem alle,
for de sørget over sine slektnin-
ger som hadde blitt drept.

6 Og dette var virkelig en
sorgens dag, ja, en tid for an-
dektighet og en tid for mye
afaste og bønn.
7 Og slik endte det femtende

år av dommernes regjeringstid
over Nephis folk.

8 Og dette er beretningen om
Ammon og hans brødre, deres
reiser i Nephis land, deres li-
delser i landet, deres sorger og
deres plager og deres aufattelige
glede, samt hvordan brødrene
ble mottatt og levde trygt i
Jershons land. Og måtte Herren,
alle menneskers Forløser, vel-
signe deres sjeler til evig tid.
9 Og dette er beretningen

om krigene og stridighetene
blant nephittene og også om
krigene mellom nephittene og
lamanittene, og det femtende
år av dommernes regjeringstid
er forbi.

10 Og fra det første til det fem-
tende år har mange tusen liv
blitt tatt, ja, i denne tiden har
det vært et fryktelig blodbad.

11 Og mange tusen legemer er
lagt ned i jorden, mens mange
tusen legemer asmuldrer hen i
hauger på jorden. Ja, og mange
tusen bsørger over tapet av sine

slektninger fordi de, ifølge
Herrens løfter, har grunn til
å frykte at de er henvist til en
tilstand av endeløs sorg.

12 Selv om mange tusen andre
virkelig sørger over tapet av
sine slektninger, fryder de seg
likevel og er henrykt i håpet om,
ja, de til og med vet — ifølge
aHerrens løfter — at de vil bli
oppreist for å leve ved Guds
høyre hånd i en lykkens tilstand
som aldri tar slutt.

13 Og således ser vi hvor stor
aulikheten er mellom menne-
skene på grunn av synd og
overtredelse og djevelens makt,
som kommer ved de snedige
bplaner han har lagt for å fange
menneskenes hjerter.

14 Og således ser vi at menne-
skene kalles til å arbeide flittig i
Herrens avingårder, og således
ser vi den store årsak til sorg
såvel som til glede — sorg på
grunn av død og ødeleggelse
blant menneskene, og glede på
grunn av bKristi lys til liv.

KAPITTEL 29

Alma ønsker å rope omvendelse
med en engels nidkjærhet — Her-
ren sender lærere til alle nasjoner
— Alma frydes over Herrens verk
og over den fremgang Ammon og
hans brødre har hatt. Ca. 76 f.Kr.
Om jeg var en engel og kunne
få mitt hjertes ønske oppfylt, så
jeg kunne gå ut og tale med

6a Alma 30:2.
8a Alma 27:16–19.

11a Alma 16:11.
b Alma 48:23;

L&p 42:45–46.
12a Alma 11:41.
13a 1 Ne 17:35.

b 2 Ne 9:28.

14a vs Herrens vingård.
b vs Lys, Kristi lys.
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Guds basun, med en røst som
kunne ryste jorden, og rope
omvendelse til alle mennesker!
2 Ja, som med en tordenrøst

ville jeg forkynne omvendelse
og forløsningens plan for en-
hver sjel, så de skulle omvende
seg og akomme til vår Gud, så
det ikke mer kunne være noen
sorg på hele jordens overflate.

3 Men se, jeg er et menneske
og synder ved å ønske dette, for
jeg burde være tilfreds med det
Herren har tilmålt meg.

4 Jeg burde ikke med mine
ønsker rokke ved en rettferdig
Guds faste beslutning, for jeg
vet at han gir menneskene iføl-
ge deres aønske, enten det er til
død eller til liv. Ja, jeg vet at han
tilmåler menneskene, ja, påbyr
dem uforanderlige påbud ifølge
deres bvilje, enten de er til frelse
eller til fortapelse.

5 Ja, og jeg vet at godt og ondt
er kommet til alle mennesker.
Den som ikke kjenner godt fra
ondt, er uklanderlig. Men den
som akjenner godt og ondt, til
ham gis ifølge hans ønsker,
enten han ønsker godt eller
ondt, liv eller død, glede eller
bsamvittighetsnag.

6 Når jeg vet dette, hvorfor
skulle jeg så ønske mer enn å
utføre det arbeide som jeg er
blitt kalt til?

7 Hvorfor skulle jeg ønske at
jeg var en engel så jeg kunne
tale til alle jordens ender?

8 For se, Herren lar aalle nasjo-
ner bli undervist om sitt ord
av dem som tilhører deres
nasjon og taler deres bspråk, ja,
om alt han i sin visdom canser
det tjenlig for dem å ha. Derfor
forstår vi at Herren gir råd i
visdom ifølge det som er rett-
ferdig og sant.

9 Jeg vet hva Herren har befalt
meg, og jeg frydes over det. Jeg
afrydes ikke over meg selv, men
jeg frydes over det Herren har
befalt meg, ja, og dette er min
fryd at jeg kanskje kan være et
redskap i Guds hånd til å brin-
ge en eller annen sjel til omven-
delse, og dette er min glede.

10 Og se, når jeg ser at mange
av mine brødre angrer oppriktig
og kommer til Herren sin Gud,
da fylles min sjel med glede. Da
husker jeg ahva Herren har gjort
for meg, ja, at han har hørt min
bønn. Ja, da husker jeg hans
barmhjertige arm som han
rakte ut mot meg.

11 Ja, og jeg husker også mine
fedres fangenskap, for jeg vet
helt sikkert at aHerren fridde
dem ut av trelldom og derved
opprettet sin kirke. Ja, Gud
Herren, Abrahams Gud, Isaks
Gud og Jakobs Gud, fridde dem
ut av trelldom.

12 Ja, jeg har alltid husket mine
fedres fangenskap, og den sam-
me Gud som afridde dem ut av
egypternes hender, fridde dem
ut av trelldom.

29 2a Omni 1:26;
3 Ne 21:20.

4a Sal 37:4.
b vs Handlefrihet.

5a 2 Ne 2:18, 26;
Moroni 7:15–19.

vs Dømmekraftens
gave.

b vs Samvittighet.
8a 2 Ne 29:12.

b L&p 90:11.
c Alma 12:9–11.

9a Alma 26:12.
10a Mosiah 27:11–31.
11a Mosiah 24:16–21;

Alma 5:3–5.
12a 2M 14:30–31.
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13 Ja, og den samme Gud opp-
rettet sin kirke blant dem, ja, og
den samme Gud har kalt meg
ved et hellig kall for å forkynne
ordet til dette folk og har gitt
meg stor fremgang, derfor er
min aglede fullkommen.

14 Men jeg gleder meg ikke
bare over min egen fremgang,
men min glede er mer fullkom-
men på grunn av amine brødres
fremgang, de som har vært
oppe i Nephis land.
15 Se, de har arbeidet overmå-

te hårdt og har frembragt mye
frukt, og hvor stor skal ikke
deres belønning være!

16 Når jeg tenker på disse
mine brødres fremgang, blir jeg
henrykket i Ånden som om den
var ute av legemet, så stor er
min glede.

17 Og måtte Gud la disse, mine
brødre, få en plass i Guds rike
sammen med alle dem som er
frukten av deres arbeide, så de
aldri mer går ut, men kan prise
ham i all evighet. Og måtte Gud
la det skje ifølge mine ord, slik
som jeg har talt. Amen.

KAPITTEL 30

Korihor, en antikrist, latterliggjør
Kristus, forsoningen og profetiens
ånd — Han underviser om at det
ikke finnes noen Gud, at mennesket
ikke falt, at det ikke er noen straff
for synd, og at det ikke er noen
Kristus — Alma bærer vitnesbyrd
om at Kristus vil komme, og at alle

ting viser at det finnes en Gud —
Korihor krever et tegn og blir stum
— Djevelen hadde vist seg for Kori-
hor som en engel og lært ham hva
han skulle si — Korihor blir tram-
pet ned og dør. Ca. 76–74 f.Kr.
Se, nå skjedde det at etter at
aAmmons folk hadde slått seg
ned i Jershons land, ja, og også
etter at lamanittene var bdrevet
ut av landet og deres døde var
blitt begravet av landets folk —

2 nå ble ikke deres døde talt,
for de var veldig mange, heller
ikke ble nephittenes døde talt —
men det skjedde at etter at de
hadde begravet sine døde, og
også etter at dagene med faste
og sorg og bønn var over (og
dette var i det sekstende år av
dommernes regjeringstid over
Nephis folk), begynte det å bli
varig fred i hele landet.

3 Ja, og folket passet på å
holde Herrens befalinger, og
de var nøye med å utføre aGuds
ordinanser ifølge Moseloven,
for de lærte at de skulle bholde
Moseloven inntil den skulle bli
oppfylt.

4 Og derfor hadde folket ingen
uroligheter i hele det sekstende
år av dommernes regjeringstid
over Nephis folk.

5 Og det skjedde at i begyn-
nelsen av det syttende år av
dommernes regjeringstid var
det stadig fred.

6 Men det skjedde i slutten av
det syttende år at det kom en
mann til Zarahemlas land, og

13a L&p 18:14–16.
14a Alma 17:1–4.
30 1a Alma 27:25–26.

vs Anti-Nephi-Lehis
folk.

b Alma 28:1–3.

3a vs Moseloven.
b 2 Ne 25:24–27;

Alma 25:15.
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han var en aantikrist, for han
begynte å tale til folket mot
profetiene som profetene had-
de uttalt om Kristi komme.

7 Nå var det ingen lov mot et
menneskes atro, for det var stikk
i strid med Guds befalinger at
det skulle være en lov som ikke
behandlet alle mennesker likt.

8 For så sier Skriftene: aVelg i
dag hvem dere vil tjene.

9 Hvis et menneske ønsket å
tjene Gud, hadde han rett til det,
eller med andre ord, hvis han
trodde på Gud, hadde han rett
til å tjene ham, men hvis han
ikke trodde på ham, var det in-
gen lov som kunne straffe ham.

10 Men hvis han myrdet, ble
han straffet med adøden, og
hvis han røvet, ble han også
straffet. Og hvis han stjal, ble
han også straffet, og hvis han
bedrev hor, ble han også straf-
fet. Ja, for all denne ugudelig-
het ble de straffet.

11 For loven var slik at men-
neskene skulle dømmes ifølge
sine forbrytelser, men det var
ingen lov mot et menneskes tro.
Derfor ble et menneske bare
straffet for de forbrytelser som
det hadde begått, derfor ble
alle mennesker abehandlet likt.

12 Og denne antikrist, hvis
navn var Korihor (og som ikke
kunne rammes av loven), be-
gynte å forkynne til folket og sa
at det ikke skulle komme noen
Kristus, og han forkynte på
denne måten og sa:

13 Dere som holdes nede av et

tåpelig og nytteløst håp, hvorfor
tillater dere at dere blir tynget
ned av slike tåpeligheter? Hvor-
for venter dere en Kristus? For
intet menneske kan vite noe om
det som skal skje.

14 Se, disse ting som dere kal-
ler profetier, som dere sier er
overlevert av hellige profeter,
se, de er deres fedres tåpelige
tradisjoner.

15 Hvordan kan dere vite at de
er sanne? Se, dere kan ikke vite
noe som dere ikke aser, derfor
kan dere ikke vite at det skal
komme en Kristus.

16 Dere ser fremover og sier at
dere ser en forlatelse for deres
synder. Men se, dette er følgen
av et forvirret sinn, og denne
sinnsforvirring kommer på
grunn av deres fedres tradisjo-
ner som forleder dere til å tro
på noe som ikke er sant.

17 Og mange flere lignende
ting sa han til dem og fortalte
dem at ingen forsoning kunne
utføres for menneskenes synder,
men at det gikk hvert menne-
ske i dette liv i forhold til dets
vandel. Derfor utviklet hvert
menneske seg i forhold til sine
evner, og hvert menneske seiret
i forhold til sin styrke, og uan-
sett hva et menneske gjorde, så
var det ingen forbrytelse.

18 Og slik talte han til dem
og villedet manges hjerter, fikk
dem til å løfte sine hoder i ugu-
delighet, ja, villedet mange
kvinner og også menn til å
bedrive hor, og fortalte dem at

6a vs Antikrist.
7a Alma 1:17.
8a Jos 24:15.

vs Handlefrihet.
10a vs Dødsstraff.
11a Mosiah 29:32.

15a Ether 12:5–6.



311 Alma 30:19–28

når et menneske døde, så var
det ikke noe mer.
19 Denne mannen dro også

over til Jershons land for å for-
kynne disse ting blant Ammons
folk, som en gang var lamanit-
tenes folk.

20 Men se, de var klokere enn
mange nephitter, for de tok ham
og bandt ham og førte ham frem
for Ammon, som var høyprest
over dette folk.

21 Og det skjedde at han ga
beskjed om at han skulle vises
ut av landet. Og han kom over
til Gideons land og begynte å
tale til dem også. Og her hadde
han ikke mye hell med seg, for
han ble tatt og bundet og ført
frem for høypresten og også
landets øverste dommer.

22 Og det skjedde at høy-
presten sa til ham: Hvorfor går
du omkring og forvrenger
Herrens veier? Hvorfor lærer
du dette folk at det ikke skal
komme noen Kristus, og tar bort
deres glede? Hvorfor taler du
imot alle de hellige profeters
profetier?

23 Høyprestens navn var Gid-
donah, og Korihor sa til ham:
Fordi jeg ikke lærer dem deres
fedres tåpelige tradisjoner og
fordi jeg ikke lærer dette folk å
underkaste seg tåpelige ordi-
nanser og handlinger, som er
fastsatt av prester i fordums tid
for å tilrive seg makt og myn-
dighet over dem og holde dem
i uvitenhet, så de ikke kan løfte
hodet, men bringes ned ifølge
dine ord.

24 Dere sier at dette folk er et
fritt folk, se, jeg sier at de er i
trelldom. Dere sier at profetie-
ne fra fordums tid er sanne, se,
jeg sier at dere ikke vet at de er
sanne.

25 Dere sier at dette folk er et
syndig og fallent folk på grunn
av en stamfars overtredelse, se,
jeg sier at et barn har ingen
skyld på grunn av sine foreldre.

26 Og dere sier også at Kristus
skal komme, men se, jeg sier at
dere ikke vet at det skal komme
en Kristus. Og dere sier også at
han skal bli drept for averdens
synder.

27 Og på denne måten villeder
dere dette folk så de følger sine
fedres tåpelige tradisjoner og
gjør som dere ønsker. Og dere
holder dem nede som om de
var i trelldom, så dere kan fråt-
se i fruktene av deres henders
arbeide, så de ikke våger å se
opp med frimodighet og ikke
våger å benytte seg av sine ret-
tigheter og privilegier.

28 Ja, de våger ikke å gjøre
bruk av det som er deres eget,
av frykt for å fornærme sine
prester, som legger byrder på
dem ifølge sine ønsker, og som
ved sine tradisjoner og sine
drømmer og sine påfunn og sine
syner og angivelige mysterier
har fått dem til å tro at de, hvis
de ikke gjør som de sier, vil for-
nærme et eller annet ukjent ve-
sen som de sier er Gud, et vesen
som aldri har vært sett eller
kjent, som aldri har eksistert og
ikke kommer til å gjøre det.

26a Jes 53:4–7.
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29 Da nå høypresten og den
øverste dommer forsto hvor for-
herdet hans hjerte var, ja, da de
forsto at han til og med ville
spotte Gud, ville de ikke besvare
hans ord, men lot ham binde, og
de overlot ham til tjenestemenn
og sendte ham til Zarahemlas
land, så han kunne bli ført frem
for Alma og den øverste dom-
mer som var guvernør over
hele landet.

30 Og det skjedde at da han
ble ført frem for Alma og den
øverste dommer, fortsatte han
på samme måte som han gjorde
i Gideons land, ja, han fortsatte
å aspotte Gud.
31 Og han sto frem for Alma

med store, asvulmende ord og
hånte prestene og lærerne og
beskyldte dem for å villede fol-
ket etter deres fedres enfoldige
tradisjoner for å kunne fråtse i
folkets arbeide.

32 Da sa Alma til ham: Du vet
at vi ikke fråtser i dette folks
arbeide, for se, helt fra dommer-
nes regjeringstid begynte og til i
dag, har jeg arbeidet med mine
egne hender for å forsørge meg
selv, og dette til tross for mine
mange reiser omkring i landet
for å forkynne Guds ord til mitt
folk.

33 Og til tross for alle de man-
ge arbeidsoppgaver jeg har
utført i kirken, har jeg aldri
mottatt så mye som en asenine
for mitt arbeide, og det har hel-
ler ikke noen av mine brødre,
unntatt på dommersetet, og da

har vi bare fått for den tid vi
har brukt, ifølge loven.

34 Og hvis vi ikke mottar noe
for vårt arbeide i kirken, hvilken
nytte har vi da av å arbeide i
kirken om det ikke er for å for-
kynne sannheten, så vi kan fry-
de oss over våre brødres aglede?
35 Hvorfor sier du så at vi for-

kynner for dette folk for vin-
nings skyld når du selv vet at vi
ikke mottar noen betaling? Og
nå, tror du at vi bedrar dette
folk, og at det er dette som forår-
saker slik glede i deres hjerter?

36 Og Korihor svarte ham: Ja.
37 Og da sa Alma til ham: Tror

du at det finnes en Gud?
38 Og han svarte: Nei.
39 Da sa Alma til ham: Vil du

igjen fornekte at det finnes en
Gud og fornekte Kristus også?
For se, jeg sier deg, jeg vet at det
finnes en Gud og også at Kristus
skal komme.

40 Og hvilke bevis har du for
at det ikke finnes noen aGud
eller at Kristus ikke kommer?
Jeg sier deg at du har ingen —
ingen unntatt ditt eget ord.

41 Men se, jeg har alle ting til
avitnesbyrd om at disse ting er
sanne, og du har også alle ting
til vitnesbyrd for deg om at de
er sanne, og vil du fornekte
dem? Tror du at disse ting er
sanne?

42 Se, jeg vet at du tror, men
du er besatt av en løgnens ånd,
og du har forkastet Guds Ånd
så den ikke har noen plass i deg.
Men djevelen har makt over

30a vs Gudsbespottelse.
31a Hel 13:22.

33a Alma 11:3.
34a vs Glede.

40a Sal 14:1.
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deg, og han leder deg omkring
og utarbeider planer så han kan
ødelegge Guds barn.
43 Og da sa Korihor til Alma:

Hvis du vil vise meg et ategn
så jeg kan bli overbevist om at
det finnes en Gud, ja, vis meg
at han har makt, og da vil jeg
bli overbevist om sannheten av
dine ord.

44 Men Alma sa til ham: Du
har fått tegn nok. Vil du friste
din Gud? Vil du si: Vis meg
et tegn når du har vitnesbyrd
fra aalle disse dine brødre og
også fra alle de hellige profe-
ter? Skriftene er lagt foran
deg, ja, og balle ting bærer bud
om at det finnes en Gud. Ja,
til og med cjorden og alle ting
som er på dens overflate, ja,
og dens dbevegelse, ja, og også
alle eplanetene som beveger
seg i sine faste baner, vitner
om at det finnes en høyeste
Skaper.
45 Og likevel går du omkring

og villeder dette folks hjerter og
vitner for dem at det ikke finnes
noen Gud? Og vil du fremdeles
fornekte alle disse vitner? Og
han sa: Ja, jeg vil fornekte hvis
du ikke viser meg et tegn.

46 Og nå skjedde det at Alma
sa til ham: Se, jeg er bedrøvet på
grunn av ditt hårde hjerte, ja,
for at du fremdeles vil motsette
deg sannhetens ånd, så din sjel
kan gå fortapt.

47 Men se, det er abedre at din
sjel går fortapt enn at du skulle

være årsak til at mange sjeler
føres ned i fortapelse ved dine
løgner og ved dine smigrende
ord. Hvis du derfor fornekter
disse ting igjen, se, da skal Gud
slå deg så du skal bli stum,
så du aldri mer skal åpne din
munn, så du aldri mer skal
bedra dette folk.

48 Da sa Korihor til ham: Jeg
fornekter ikke en Guds eksi-
stens, men jeg tror ikke at det
finnes en Gud. Og jeg sier også
at du ikke vet at det finnes en
Gud, og hvis du ikke viser meg
et tegn, vil jeg ikke tro.

49 Da sa Alma til ham: Dette
vil jeg gi deg som et tegn, at du
skal bli astum ifølge mine ord.
Og jeg sier i Guds navn at du
skal bli stum så du ikke mer
kan tale.

50 Da nå Alma hadde sagt
disse ord, ble Korihor stum så
han ikke kunne tale slik Alma
hadde sagt.

51 Og da den øverste dommer
så dette, rakte han frem sin
hånd og skrev til Korihor: Er
du overbevist om Guds makt?
På hvem ønsket du at Alma
skulle vise sitt tegn? Ville du at
han skulle plage andre for å vise
deg et tegn? Se, han har vist deg
et tegn, og nå, vil du fortsatt
protestere?

52 Og Korihor rakte frem sin
hånd og skrev: Jeg vet at jeg er
stum, for jeg kan ikke tale, og
jeg vet at intet annet enn Guds
kraft kunne bringe dette over

43a Jak bok 7:13–21;
L&p 46:8–9.
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meg. Ja, og jeg avisste hele tiden
at det fantes en Gud.

53 Men se, djevelen har abe-
dratt meg, for han bviste seg for
meg i en engels skikkelse og sa
til meg: Gå og vinn tilbake det-
te folk, for de har alle fart vill
etter en ukjent Gud. Og han sa
til meg: Det finnes cingen Gud,
ja, og han lærte meg hva jeg
skulle si. Og jeg har undervist
hans ord, og jeg underviste
dem fordi de var behagelige for
det dkjødelige sinn. Og jeg un-
derviste dem til jeg hadde stor
fremgang, så jeg selv trodde de
var sanne. Og av denne grunn
motarbeidet jeg sannheten helt
til jeg har ført denne store for-
bannelse over meg.
54 Da han hadde sagt dette,

bønnfalt han Alma om å be til
Gud at forbannelsen måtte bli
tatt bort fra ham.

55 Men Alma sa til ham: Hvis
denne forbannelsen skulle bli
tatt bort fra deg, ville du igjen
villede dette folks hjerter, derfor
skal det gå deg som Herren vil.

56 Og det skjedde at forban-
nelsen ikke ble tatt bort fra
Korihor, men han ble utstøtt og
gikk omkring fra hus til hus og
tigget mat.

57 Nå ble kunnskapen om det
som hadde skjedd med Korihor,
øyeblikkelig kunngjort over hele
landet. Ja, en kunngjøring ble
sendt ut av den øverste dommer
til hele landets befolkning med
beskjed om at de som hadde
trodd på Korihors ord, straks

måtte omvende seg, ellers ville
de samme straffedommer kom-
me over dem.

58 Og det skjedde at de alle ble
overbevist om Korihors ugu-
delighet. Derfor ble de alle om-
vendt til Herren igjen, og dette
gjorde ende på de synder Kori-
hor var årsak til. Og Korihor
gikk omkring fra hus til hus og
tigget mat for å oppholde livet.

59 Og det skjedde at mens han
gikk omkring blant folket —
blant et folk som hadde skilt seg
ut fra nephittene og kalte seg
zoramitter, for de ble ledet av
en mann ved navn Zoram — og
mens han gikk omkring blant
dem, se, da ble han løpt over
ende og trampet ihjel.

60 Og således ser vi hvordan
det går med den som forvrenger
Herrens veier, og således ser vi
at adjevelen ikke vil bstøtte sine
barn på den siste dag, men trek-
ker dem raskt ned til chelvete.

KAPITTEL 31

Alma leder en misjon for å vinne
tilbake de frafalne zoramitter —
Zoramittene fornekter Kristus, har
en feilaktig oppfatning om at de er
utvalgt, og de tilber med faste bøn-
ner — Misjonærene fylles med
Den Hellige Ånd — Deres lidel-
ser blir oppslukt i gleden de føler
for Kristus. Ca. 74 f.Kr.
Nå skjedde det at da Alma
etter Korihors død fikk beskjed
om at zoramittene forvrengte

52a Alma 30:42.
53a Jak bok 7:14.

b 2 Kor 11:14; 2 Ne 9:9.

c Sal 10:4.
d vs Kjødelig.

60a vs Djevel.

b Alma 3:26–27;
5:41–42; L&p 29:45.

c vs Helvete.
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Herrens veier, og at Zoram, som
var deres leder, påvirket fol-
kets hjerter så de atilba stumme
bavguder, begynte han igjen å
føle seg csyk i hjertet på grunn
av folkets synder.
2 For det voldte Alma stor

asorg å høre om den synd som
ble begått av hans folk. Derfor
voldte det ham stor sorg i hjer-
tet at zoramittene hadde skilt
lag med nephittene.
3 Nå hadde zoramittene samlet

seg i et land som de kalte Antio-
num, som lå øst for Zarahemlas
land som strakte seg nesten helt
ut mot havet og som lå syd for
Jershons land, som også grenset
til villmarken i syd, en villmark
som var full av lamanitter.

4 Nå var nephittene svært eng-
stelige for at zoramittene skulle
slutte forbund med lamanitte-
ne og at det derved ville påføre
nephittene et stort tap.

5 Og da aforkynnelsen av bor-
det hadde stor tilbøyelighet til
å cfå folket til å gjøre det som
var rettferdig — ja, det hadde
hatt større innvirkning på fol-
kets sinn enn sverdet eller noe
annet som hadde hendt dem —
derfor mente Alma det var
nødvendig at de skulle prøve
Guds ords kraft.

6 Derfor tok han med seg
Ammon og Aaron og Omner,
og lot Himni være igjen i kirken
i Zarahemla. Men de tre først-

nevnte tok han med seg, og også
Amulek og Zeezrom som var i
Melek. Og han tok også med seg
to av sine sønner.

7 Nå tok han ikke med seg
sin eldste sønn, og hans navn
var aHelaman, men de han
tok med seg, het Shiblon og
Corianton. Og dette er navnene
på dem som ble med ham til
bzoramittene for å forkynne
ordet for dem.

8 Nå var zoramittene afrafalne
nephitter, derfor hadde Guds
ord blitt forkynt for dem.

9 Men de hadde akommet i
stor villfarelse, for de ville ikke
holde Guds bud og hans lover
ifølge Moseloven.

10 Heller ikke ville de rette
seg etter kirkens påbud og dag-
lig henvende seg til Gud i bønn
og påkallelse for ikke å falle i
fristelse.

11 Ja, kort sagt fordreide de i
svært mange tilfeller Herrens
veier, dette var derfor grunnen
til at Alma og hans brødre dro
inn i landet for å forkynne
ordet for dem.

12 Og da de hadde kommet
inn i landet, oppdaget de til
sin forbauselse at zoramittene
hadde bygget synagoger og at
de kom sammen på en bestemt
ukedag som de kalte Herrens
dag. Og de dyrket Gud på en
måte som Alma og hans brødre
aldri før hadde sett.
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13 For midt i synagogen had-
de de bygget en plass til å stå
på som var høyt over hodene
deres, og øverst på den var det
bare plass til én person.

14 Den som ønsket å atilbe,
måtte derfor gå opp og stå på
denne plattformen og løfte sine
hender mot himmelen og rope
med høy røst og si:
15 Hellige, hellige Gud! Vi tror

at du er Gud, og vi tror at du er
hellig og at du var en ånd og at
du er en ånd, og at du alltid vil
være en ånd.

16 Hellige Gud, vi tror at du
har skilt oss fra våre brødre,
og vi tror ikke på våre brødres
tradisjoner, som ble overlevert
til dem på grunn av deres
fedres troskyldighet. Men vi
tror at du har autvalgt oss til å
være dine bhellige barn, og
du har også gjort kjent for oss
at det ikke skal komme noen
Kristus.

17 Men du er den samme i går,
i dag og til evig tid, og du har
autvalgt oss for at vi skal bli
frelst, mens alle omkring oss er
utvalgt til å bli kastet ned til
helvete på grunn av din vrede.
Vi takker deg, Gud, for denne
hellighet, og vi takker deg også
for at du har utvalgt oss, så vi
ikke kan bli villedet av våre
brødres tåpelige tradisjoner,
som tvinger dem til å tro på
Kristus og leder deres hjerter
langt bort fra deg, vår Gud.
18 Og igjen takker vi deg, O

Gud, for at vi er et utvalgt og et
hellig folk. Amen.

19 Nå skjedde det at etter at
Alma og hans brødre og hans
sønner hadde hørt disse bøn-
ner, ble de umåtelig forbauset.

20 For se, hver mann gikk
frem og oppsendte den samme
bønn.

21 De kalte plassen Rame-
umptom, som betyr den hellige
forhøyning.

22 Fra denne forhøyningen
oppsendte hver mann nøyaktig
den samme bønn til Gud, takket
sin Gud for at de var utvalgt av
ham og for at han ikke ledet
dem på avveie med deres brø-
dres tradisjoner, og at deres
hjerter ikke ble forledet til å tro
på de tilkommende ting som
de ikke visste noe om.

23 Etter at alt folket hadde
oppsendt sin takk på denne
måten, vendte de tilbake til
sine hjem og anevnte ikke Gud
mer før de igjen kom sammen
ved den hellige forhøyning for
å oppsende takk på sin måte.

24 Da Alma så dette, ble han
svært abedrøvet i hjertet, for
han forsto at de var et ugudelig
og fordervet folk, ja, han forsto
at de hadde lagt sin elsk på
gull og på sølv og på alle slags
utsøkte ting.

25 Ja, og han forsto også at de i
sin stolthet var aoppblåste i sine
hjerter til stor selvros.

26 Og han hevet sin røst mot
himmelen og aropte og sa: Hvor

14a Mat 6:1–7.
16a Alma 38:13–14.

b Jes 65:3, 5.
17a vs Verdiløs,
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lenge vil du tillate, O Herre, at
dine tjenere skal bo her nede i
kjødet og se så stor ugudelighet
blant menneskenes barn?
27 Se, O Gud, de aroper til deg,

men likevel er deres hjerter
oppslukt i deres stolthet. Se, O
Gud, de roper til deg med
munnen, men de er boppblåste,
ja, meget oppblåste, av verdens
verdiløse ting.

28 Se, O min Gud, deres kost-
bare klær og deres ringer og
deres aarmbånd og deres smyk-
ker av gull og alle deres kosteli-
ge ting som de pryder seg med,
og se, de har lagt sin elsk på
dem. Og likevel roper de til deg
og sier: Vi takker deg, O Gud,
for vi er ditt utvalgte folk, mens
andre skal omkomme.

29 Ja, og de sier at du har
kunngjort for dem at det ikke
skal komme noen Kristus.

30 O Gud, Herre, hvor lenge
vil du tillate at det skal finnes
slik ugudelighet og vantro blant
dette folk? O Herre, vil du gi
meg styrke så jeg kan utholde
mine skrøpeligheter. For jeg er
skrøpelig, og slik ugudelighet
blant dette folk piner min sjel.

31 O Herre, jeg er overmåte
bedrøvet i mitt hjerte. Vil du
trøste min sjel ai Kristus. O
Herre, vil du gi meg styrke så
jeg med tålmodighet kan uthol-
de disse lidelser som skal kom-
me over meg på grunn av dette
folks synder.

32 O Herre, vil du trøste min
sjel og gi meg fremgang og
også mine medarbeidere som
er med meg — ja, Ammon og
Aaron og Omner og også Amu-
lek og Zeezrom og også mine
ato sønner — ja, vil du trøste
alle disse, O Herre. Ja, vil du
trøste deres sjeler i Kristus.

33 Vil du gi dem styrke så de
kan utholde de lidelser som
skal komme over dem på grunn
av dette folks synder.

34 O Herre, vil du ahjelpe oss
så vi kan lykkes med å bringe
dem tilbake til deg i Kristus.

35 Se, O Herre, deres asjeler er
dyrebare, og mange av dem er
våre brødre. Gi oss derfor kraft
og visdom, O Herre, så vi kan
bringe disse våre brødre tilbake
til deg.

36 Nå skjedde det at da Alma
hadde sagt disse ord, ala han
sine bhender på alle dem som
var med ham. Og se, da han la
sine hender på dem, ble de fylt
med Den Hellige Ånd.

37 Og deretter skilte de lag
auten tanke på seg selv og hva
de skulle spise eller hva de
skulle drikke eller hva de skulle
kle seg med.

38 Og Herren sørget for dem
så de ikke skulle sulte, heller
ikke skulle de tørste, ja, og
han ga dem også styrke så
de ikke skulle ha noen alidel-
ser som ikke ble oppslukt i
gleden over Kristus. Dette var i

27a Jes 29:13.
b vs Stolthet.
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overensstemmelse med Almas
bønn, og dette fordi han ba i btro.

KAPITTEL 32

Alma underviser de fattige som
var blitt ydmyket på grunn av sine
lidelser — Tro er et håp om det
som ikke sees, som er sant — Al-
ma bærer vitnesbyrd om at engler
betjener menn, kvinner og barn —
Alma sammenligner ordet med et
frø — Det må bli sådd og få næ-
ring — Da vokser det og blir til et
tre hvorfra frukt til evig liv høstes.
Ca. 74 f.Kr.
Og det skjedde at de gikk ut og
begynte å forkynne Guds ord
til folket. Og de gikk inn i deres
synagoger og i deres hus, ja, og
de forkynte også ordet på deres
gater.
2 Og det skjedde at de etter å

ha arbeidet hårdt blant dem, be-
gynte å ha fremgang blant den
afattige del av folket, for se, de
var utstøtt av synagogene på
grunn av sine grove klær —
3 derfor fikk de ikke tillatelse

til å komme inn i deres synago-
ger for å dyrke Gud da de ble
betraktet som urene. Derfor var
de fattige, ja, de ble av sine brø-
dre betraktet som berme fordi
de var afattige på denne verdens
gods, og de var også fattige av
hjertet.

4 Mens Alma underviste og
talte til folket på høyden Onidah,

kom det en stor folkemengde
til ham, og det var de som vi
har omtalt som var afattige av
hjertet, fordi de var fattige på
verdens gods.

5 Og de kom til Alma, og den
som var den øverste blant dem,
sa til ham: Se, ahva skal disse
mine brødre gjøre, for de blir
foraktet av alle mennesker på
grunn av sin fattigdom, ja, og
særlig av våre prester, for de har
butstøtt oss fra våre synagoger
som vi har arbeidet hårdt for å
bygge med våre egne hender, og
de har utstøtt oss på grunn av
vår overmåte store fattigdom.
Og vi har ikke noe sted vi kan
dyrke vår Gud, og se, chva skal
vi gjøre?

6 Og da Alma hørte dette,
snudde han seg straks med an-
siktet vendt mot ham og betrak-
tet ham med stor glede, for han
forsto at deres aplager virkelig
hadde bydmyket dem, og at de
var cberedt til å høre ordet.

7 Derfor sa han ikke mer til
den andre folkemengden, men
han rakte ut sin hånd og ropte
til dem han så, som i sannhet
var angrende, og sa til dem:

8 Jeg ser at dere er aydmyke
av hjertet, og om så er, velsignet
er dere.

9 Se, deres bror har sagt: Hva
skal vi gjøre? For vi er utstøtt
av våre synagoger så vi ikke
kan dyrke vår Gud.

10 Se, jeg sier til dere: Tror

b vs Tro.
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dere at dere bare kan adyrke
Gud i synagogene?
11 Og videre vil jeg spørre:

Tror dere at dere ikke må dyrke
Gud mer enn én gang om uken?

12 Jeg sier til dere: Det er godt
at dere er blitt utstøtt av synago-
gene, så dere kan bli ydmyke
og så dere kan lære avisdom,
for det er nødvendig for dere å
lære visdom. For det er fordi
dere er utstøtt, fordi dere blir
foraktet av deres brødre på
grunn av deres overmåte bfat-
tigdom, at dere er blitt ydmyke
av hjertet, for dere har vært
nødt til å være ydmyke.

13 Og velsignet er dere fordi
dere er blitt tvunget til å være
ydmyke, for når et menneske
tvinges til å være ydmyk, vil
han av og til forsøke å omven-
de seg, og den som omvender
seg, skal visselig finne barm-
hjertighet. Og den som finner
barmhjertighet og aholder ut til
enden, skal bli frelst.
14 Og selv om jeg sa til dere at

dere var velsignet fordi dere
var tvunget til å være ydmyke,
tror dere ikke at de er mer vel-
signet som virkelig ydmyker
seg på grunn av ordet?

15 Ja, den som virkelig ydmy-
ker seg og omvender seg fra sine
synder og holder ut til enden,
skal bli velsignet, ja, mye mer
velsignet enn de som er tvunget
til å være ydmyke på grunn av
sin store fattigdom.

16 Derfor, velsignet er de

som aydmyker seg uten å være
tvunget til å være ydmyke,
eller med andre ord, velsignet
er den som tror på Guds ord og
blir døpt uten hjertets gjenstri-
dighet, ja, uten å være nødt
eller tvunget til å kjenne ordet
før de vil tro.

17 Ja, det er mange som sier:
Hvis du vil vise oss et ategn fra
himmelen, da skal vi med sik-
kerhet vite, da skal vi tro.

18 Nå spør jeg: Er dette tro?
Se, jeg sier dere: Nei, for hvis et
menneske vet en ting, har han
ingen grunn til å atro, for han
vet det.

19 Og nå, hvor mye mer for-
bannet er ikke den som akjen-
ner Guds vilje og ikke gjør den,
enn den som bare tror eller
bare har grunn til å tro og faller
i overtredelse?

20 Nå, dette må dere selv be-
dømme. Se, jeg sier dere at det
er med den ene som det er med
den andre, og enhver vil få
etter sine gjerninger.

21 Og nå, som jeg sa angående
tro — atro er ikke å ha en full-
kommen kunnskap om noe.
Hvis dere derfor har tro, bhåper
dere på noe som cikke er sett,
som er sant.

22 Og se, nå sier jeg til dere —
og jeg vil dere skal huske — at
Gud er barmhjertig mot alle som
tror på hans navn. Derfor ønsker
han først og fremst at dere skal
tro, ja, tro på hans ord.

23 Og nå meddeler han sitt

10a vs Tilbe, tilbedelse.
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ord til menn ved engler, ja, aikke
bare til menn, men også til
kvinner. Nå er ikke dette alt,
små bbarn blir mange ganger
gitt ord som gjør de vise og
lærde til skamme.
24 Og nå, mine elskede brødre,

ettersom dere ønsker å vite av
meg hva dere skal gjøre fordi
dere lider og er utstøtt — vil jeg
ikke dere skal tro at jeg mener å
dømme dere for annet enn det
som er i overensstemmelse med
sannheten —

25 for jeg mener ikke at dere
alle er blitt tvunget til å ydmyke
dere, for jeg tror virkelig det
finnes noen blant dere som vil-
le ydmyke seg uansett i hvilken
situasjon de befant seg.

26 Og som jeg sa angående
tro, at den ikke var en fullkom-
men kunnskap, slik er det også
med mine ord. Dere kan ikke til
å begynne med vite til fullkom-
menhet at de er sanne, like lite
som at tro er en fullkommen
kunnskap.

27 Men se, hvis dere vil våkne
opp og anstrenge deres evner,
ja, prøve mine ord og utøve tro
i den minste grad, ja, selv om
dere ikke kan gjøre mer enn
aønske å tro, la dette ønske virke
i dere inntil dere tror så mye at
dere kan gi plass for en del av
mine ord.
28 Nå vil vi sammenligne ordet

med et afrø. Hvis dere gir plass
så et bfrø kan bli sådd i deres

chjerte, se, hvis det er et ekte frø,
eller et godt frø, og hvis dere
ikke kaster det ut ved deres
dvantro så dere derved motset-
ter dere Herrens Ånd, se, da
vil det begynne å svulme i
deres bryst, og når dere føler
denne svulmende bevegelse, vil
dere begynne å si til dere selv:
Dette må nødvendigvis være et
godt frø — eller ordet må være
godt — for det begynner å utvide
min sjel, ja, det begynner å
opplyse min eforstand, ja, jeg
begynner å fryde meg over det.

29 Og se, ville ikke dette styrke
deres tro? Jeg sier dere: Jo, men
den har likevel ikke vokst til en
fullkommen kunnskap.

30 Men se, etterhvert som frøet
svulmer og spirer og begynner å
vokse, da må dere nødvendigvis
si at frøet er godt, for se, det
svulmer og spirer og begynner å
vokse. Og se, vil ikke dette styr-
ke deres tro? Jo, 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.

31 Og se, er dere sikre på at
dette er et godt frø? Jeg sier til
dere: Ja, for ethvert frø frem-
bringer sitt eget aslag.

32 Hvis derfor et frø vokser, er
det godt, men hvis det ikke
vokser, se, da er det ikke godt,
derfor blir det kastet bort.

33 Og se, fordi dere har fore-
tatt prøven og sådd frøet og det
svulmer og spirer og begynner
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å vokse, må dere nødvendigvis
vite at frøet er godt.
34 Og se, er deres akunnskap

fullkommen? Ja, deres kunn-
skap om dette er fullkommen,
og deres btro er uvirksom. Og
dette fordi dere vet, for dere vet
at ordet har opphøyet deres sjel,
og dere vet også at det har spiret
frem, at deres forstand begyn-
ner å bli opplyst, og at deres
csinn begynner å utvide seg.
35 Er ikke dette en virkelighet?

Jeg sier til dere: Jo, fordi det er
alys, og alt som er lys, er godt
fordi det kan skjelnes, derfor må
dere vite at det er godt. Og se,
etter at dere har smakt dette lys,
er deres kunnskap fullkommen?
36 Se, jeg sier til dere: Nei.

Heller ikke må dere legge deres
tro til side, for dere har bare
brukt deres tro til å så frøet så
dere kunne foreta prøven og
finne ut om frøet var godt.

37 Og se, når treet begynner å
vokse, vil dere si: La oss gi det
næring og pleie det med stor
omsorg, så det kan slå rot, så
det kan vokse opp og gi oss
frukt. Og se, hvis dere pleier
det og gir det næring og steller
det med stor omsorg, vil det slå
rot og vokse opp og bære frukt.

38 Men hvis dere aforsømmer
treet og ikke har tanke for å
pleie det og gi det næring, se,
da vil det ikke slå rot, og når
solen svir det med sin hete, vis-
ner det fordi det ikke har noen

rot, og dere rykker det opp og
kaster det bort.

39 Nå skjer ikke dette fordi frø-
et ikke var godt, heller ikke fordi
frukten ikke ville være ønskelig,
men det skjer fordi deres ajord er
ufruktbar og dere ikke vil pleie
treet og gi det næring, derfor
kan dere ikke høste frukt.

40 Og derfor, hvis dere ikke
vil pleie ordet og gi det næring
og ved troens blikk se fremover
til frukten, kan dere aldri høste
av frukten fra alivets tre.
41 Men hvis dere vil pleie ordet

og gi det næring, ja, med deres
tro og med stor flid og med
atålmodighet vil pleie treet og
gi det næring når det begynner
å vokse, idet dere ser fremover
til frukten, da skal det slå rot, og
se, det skal bli et tre som bvokser
frem til evig liv.

42 Og fordi dere har pleiet
ordet og gitt det næring med
deres aflid og med tro og med
tålmodighet så det kan slå rot i
dere, se, da skal dere snart høs-
te bfrukten av det, en frukt som
er meget dyrebar, som er søtere
enn alt som er søtt, og som er
hvitere enn alt som er hvitt, ja,
og renere enn alt som er rent. Og
dere skal nyte av denne frukten
helt til dere er mettet — så dere
ikke hungrer, heller ikke skal
dere tørste.

43 Da, mine brødre, skal dere
høste belønningen for at dere
med tro, flid, tålmodighet og
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langmodighet har ventet på at
treet skulle gi dere frukt.

KAPITTEL 33

Zenos underviste om at menneske-
ne skulle be og dyrke Gud alle ste-
der, og at straffedommer vendes
bort på grunn av Sønnen — Ze-
nock underviste om at barmhjertig-
het skjenkes på grunn av Sønnen
— I villmarken løftet Moses opp et
symbol på Guds Sønn. Ca. 74 f.Kr.
Etter at Alma hadde talt disse
ord, sendte de bud til ham, for
de ønsket å få vite om de skulle
tro på aén Gud, så de kunne få
del i den frukt som han hadde
omtalt, eller hvordan de skulle
så bfrøet, eller ordet, han hadde
talt om, og som han sa måtte bli
sådd i deres hjerter, eller på
hvilken måte de skulle begynne
å utøve sin tro.
2 Og Alma sa til dem: Se, dere

har sagt at dere aikke kunne
tilbe deres Gud fordi dere er
utstøtt av deres synagoger. Men
se, jeg sier til dere: Hvis dere
tror at dere ikke kan tilbe
Gud, tar dere skammelig feil, og
dere burde granske bSkriftene,
for hvis dere tror at den har
lært dere dette, forstår dere
den ikke.

3 Kan dere huske å ha lest hva
profeten aZenos i fordums tid
har sagt om bønn og btilbedelse?
4 For han sa: Du er barmhjer-

tig, O Gud, for du har hørt min
bønn, også da jeg var i villmar-
ken. Ja, du var barmhjertig da
jeg ba for dem som var mine
afiender, og du vendte dem til
meg.

5 Ja, O Gud, og du var barm-
hjertig mot meg da jeg ropte
til deg på min aåker, da jeg
ropte til deg i min bønn, og du
hørte meg.

6 Og igjen, O Gud, da jeg vend-
te tilbake til mitt hus, hørte du
meg i min bønn.

7 Og da jeg gikk inn i mitt
alønnkammer og ba til deg, O
Herre, da hørte du meg.

8 Ja, du er barmhjertig
mot dine barn når de roper
til deg for å bli hørt av deg og
ikke av mennesker, og du vil
høre dem.

9 Ja, O Gud, du har vært
barmhjertig mot meg og har
hørt mine rop midt i dine for-
samlinger.

10 Ja, og du har også hørt meg
når jeg er blitt autstøtt og er
blitt foraktet av mine fiender,
ja, du hørte mine rop og var
vred på mine fiender, og du
hjemsøkte dem i din vrede med
hastig ødeleggelse.

11 Og du hørte meg på grunn
av mine plager og min opprik-
tighet, og det er på grunn av
din Sønn at du har vært så
barmhjertig mot meg, derfor
vil jeg påkalle deg i alle mine
plager, for i deg er min glede.

33 1a 2 Ne 31:21;
Mosiah 15:2–4.

b Alma 32:28–43.
2a Alma 32:5.

b Alma 37:3–10.
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For du har vendt dine straffe-
dommer bort fra meg på grunn
av din Sønn.
12 Og nå sa Alma til dem:

Tror dere aSkriftene som ble
skrevet av dem som levde i
fordums tid?

13 Se, hvis dere gjør det, må
dere tro på det aZenos sa, for
se, han sa: Du har vendt dine
straffedommer bort på grunn
av din Sønn.
14 Og se, mine brødre, jeg vil

spørre om dere har lest Skrifte-
ne? Hvis dere har gjort det,
hvorfor tror dere da ikke på
Guds Sønn?

15 For det står aikke skrevet at
det bare var Zenos som talte om
disse ting, men bZenock talte
også om disse ting.
16 For se, han sa: Du er vred på

dette folk, O Herre, fordi de ikke
vil forstå din barmhjertighet som
du har skjenket dem på grunn
av din Sønn.

17 Og nå, mine brødre, som
dere ser, har også en annen av
de fordums profeter vitnet om
Guds Sønn, og fordi folket ikke
ville forstå hans ord, astenet de
ham til døde.
18 Men se, dette er ikke alt, for

disse to er ikke de eneste som
har talt om Guds Sønn.

19 Se, aMoses talte om ham, ja,
og et bsymbol ble cløftet opp i
villmarken, så enhver som ville

se på det, kunne leve. Og mange
så på det og levde.

20 Men få forsto hva disse ting
betydde, og dette på grunn av
deres hårde hjerter. Men det var
mange som var så forherdet at
de ikke ville se, derfor omkom
de. Nå var grunnen til at de ikke
ville se, at de ikke trodde det
ville ahelbrede dem.
21 Mine brødre, hvis dere kun-

ne bli helbredet bare ved å løfte
blikket og så bli helbredet, ville
dere ikke da straks gjøre det,
eller ville dere heller forherde
deres hjerter i vantro og om-
komme fordi dere var så dovne
at dere ikke løftet blikket?

22 Hvis det er slik, skal ve
komme over dere, men hvis
ikke, løft blikket og abegynn å
tro på Guds Sønn, at han vil
komme for å forløse sitt folk og
at han skal lide og dø for å bsone
for deres synder, og at han skal
coppstå fra de døde. Det vil til-
veiebringe doppstandelsen, så
alle mennesker på den siste
dag — på dommens dag — skal
stå for ham for å bli dømt etter
sine egjerninger.

23 Og nå, mine brødre, jeg
ønsker at dere skal aså dette ord
i deres hjerter, og når det begyn-
ner å svulme, skal dere gi det
næring ved deres tro. Og se, det
vil bli et tre som bveller frem i
dere til evig liv. Og måtte Gud la
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15a Jak bok 4:4.

b 1 Ne 19:10;
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deres cbyrder bli lette gjennom
gleden over hans Sønn. Og alt
dette kan dere gjøre hvis dere
vil. Amen.

KAPITTEL 34

Amulek vitner om at ordet er i
Kristus til frelse — Hvis ikke en
forsoning blir utført, må hele men-
neskeheten gå til grunne — Hele
Moseloven peker på Guds Sønns
offer — Den evige forløsningsplan
bygger på tro og omvendelse — Be
om timelige og åndelige velsignelser
— Dette liv er den tid mennesket
har til å forberede seg til å møte
Gud — Arbeid på deres frelse med
ærefrykt for Gud. Ca. 74 f.Kr.
Og nå skjedde det at etter at
Alma hadde sagt disse ord til
dem, satte han seg ned på mar-
ken, og aAmulek reiste seg og
begynte å undervise dem og sa:

2 Mine brødre, jeg tror det er
umulig at dere skulle være uvi-
tende om de ting som er blitt
uttalt om Kristi komme, han
som vi lærer dere er Guds Sønn.
Ja, jeg vet at dere ble undervist
om adisse ting i rikt monn før
dere skilte lag med oss.

3 Og ettersom dere har ønsket
av min elskede bror at han skul-
le fortelle dere hva dere skulle
gjøre fordi dere har lidd, og han
har fortalt dere noe for å berede
deres sinn, ja, og han har for-
mant dere til tro og tålmodighet,

4 ja, en tilstrekkelig tro til å aså
ordet i deres hjerter for å sette
dets godhet på prøve.

5 Og vi har sett at det store
spørsmål som ligger dere på
sinne, er om ordet er i Guds
Sønn, eller om det ikke skal
komme noen Kristus.

6 Og dere har også sett at min
bror mange ganger har bevist
for dere at aordet er i Kristus til
frelse.

7 Min bror har henvist til
Zenos’ ord om at forløsningen
kommer gjennom Guds Sønn
og har også vist til Zenocks
ord. Og han har også henvist til
Moses for å bevise at disse ting
er sanne.

8 Og se, jeg vil selv avitne for
dere at disse ting er sanne. Se,
jeg sier dere at jeg vet at Kristus
skal komme blant menneske-
nes barn for å påta seg sitt folks
overtredelser, og at han skal
bsone for verdens synder, for
Gud Herren har talt det.

9 For en aforsoning må nød-
vendigvis bli utført, for ifølge
Den Evige Guds store bplan må
en forsoning finne sted, ellers
må hele menneskeheten uunn-
gåelig gå til grunne. Ja, alle er
forherdet, ja, alle er cfalt og er
fortapt og må gå til grunne hvis
det ikke var for forsoningen som
nødvendigvis skulle bli utført.

10 For det er nødvendig at
det skulle være et stort og siste
aoffer, ja, ikke ved et menneske-

c Alma 31:38.
34 1a Alma 8:21.

2a Alma 16:13–21.
4a Alma 33:23.
6a Joh 1:1, 14.
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offer, heller ikke noe dyr eller
noen slags fugl, for det skal ikke
være et offer av mennesker, men
det må være et baltomfattende
og evig coffer.
11 Nå finnes det ikke noe

menneske som ved å ofre sitt
eget blod kan sone for en annens
synder. Hvis en mann myrder,
se, vil da vår lov, som er arett-
ferdig, kreve hans brors liv?
Jeg sier dere, nei.

12 Men loven krever hans liv
som har amyrdet, derfor er det
intet mindre enn en altomfatten-
de forsoning som vil være til-
strekkelig for verdens synder.
13 Derfor, er det nødvendig at

det skulle være et stort og siste
offer, og da skal det være, ja, det
er nødvendig at det skulle være
aslutt på all blodsutgytelse. Da
skal bMoseloven være oppfylt,
ja, den skal være helt oppfylt,
hver eneste minste bokstav og
hver eneste tøddel — ikke noe
skal ha forgått.

14 Og se, dette er hele alovens
bbetydning at hver minste del
peker hen på det store og siste
coffer, og dette store og siste
offer vil være Guds Sønn, ja,
altomfattende og evig.
15 Og slik skal han bringe

afrelse til alle som tror på hans
navn, for hensikten med dette
siste offer er å tilveiebringe den
inderlige barmhjertighet som

overvinner rettferdigheten og
tilveiebringer et middel for
menneskene så de kan ha tro til
omvendelse.

16 Og slik kan abarmhjertig-
heten tilfredsstille brettferdig-
hetens krav, og den innhyller
dem i trygghetens armer, mens
den som ikke utøver noen tro til
omvendelse, blir utsatt for hele
den lov som crettferdigheten
forlanger. Derfor er den store
og evige dforløsningsplan bare
tilveiebragt for den som har tro
til omvendelse.

17 Derfor, må Gud la det bli
dere forunt, mine brødre, å
begynne å utøve deres atro til
omvendelse, så dere begynner
å bpåkalle hans hellige navn,
så han kan vise dere barmhjer-
tighet.

18 Ja, rop til ham om barm-
hjertighet, for han er mektig til
å frelse.

19 Ja, ydmyk dere og vedbli i
bønn til ham.

20 Rop til ham når dere er på
deres marker, ja, for alle deres
hjorder.

21 aRop til ham i deres hus,
ja, for alle i deres hus, både
morgen, middag og aften.

22 Ja, rop til ham om beskyt-
telse mot deres fienders makt.

23 Ja, arop til ham om beskyt-
telse mot bdjevelen som er en
fiende av all crettferdighet.
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24 Rop til ham for markens
grøde at den må bli rik.

25 Rop for hjordene på deres
marker at de må forøkes.

26 Men dette er ikke alt. Dere
må utøse deres sjel i deres alønn-
kammer og på hemmelige ste-
der og ute i villmarken.
27 Ja, og når dere ikke ber til

Herren, så la ahjertet være bfylt
og stadig oppløftet i bønn til
ham om deres velferd, og også
for velferden til dem som er
omkring dere.

28 Og nå, se, mine elskede
brødre, jeg sier dere: Tro ikke
at dette er alt, for hvis dere,
etter å ha gjort alle disse ting,
viser bort de atrengende og de
nakne og ikke besøker de syke
og plagede og bgir av deres
midler, hvis dere har noen, til
dem som står i trang til det,
jeg sier til dere at hvis dere
ikke gjør noen av disse ting, se,
da er deres cbønner dforgjeves
og gavner dere ikke, og dere
er som hyklere som fornekter
troen.
29 Derfor, hvis dere ikke hus-

ker å være akjærlige mot deres
neste, da er dere som slagg som
smelterne kaster ut (da det er
verdiløst), og som menneskene
tråkker ned.

30 Og nå, mine brødre, vil jeg
at dere, etter å ha mottatt så
mange vitnesbyrd og sett at De
Hellige Skrifter vitner om disse

ting, skal komme frem og bære
omvendelsens afrukter.
31 Ja, jeg vil dere skal komme

frem og ikke mer forherde der-
es hjerter, for se, nå er tiden og
adagen for deres frelse. Og der-
for, hvis dere vil omvende dere
og ikke forherder deres hjerter,
skal den store forløsningsplan
straks bli virksom for dere.

32 For se, dette liv er den tid
menneskene har til å aforberede
seg til å møte Gud. Ja, se, denne
livsdag er dagen menneskene
har til å utføre sitt arbeide.

33 Og nå, som jeg sa til dere
før, siden dere har hatt så mange
vitnesbyrd, ber jeg dere innsten-
dig om ikke å autsette deres
bomvendelsesdag inntil enden,
for etter denne livsdag, som er
gitt oss til forberedelse for evig-
heten, se, hvis vi ikke benytter
vår tid mens vi er i dette liv, da
kommer cnattens dmørke, da
intet arbeide kan utføres.

34 Dere kan ikke si når dere
har nådd dette fryktelige atids-
punkt: Jeg vil omvende meg, jeg
vil vende tilbake til min Gud.
Nei, dere kan ikke si dette, for
den samme ånd som er i besit-
telse av deres legeme når dere
forlater dette liv, den samme
ånd vil ha makt til å besitte der-
es legeme i den evige verden.

35 For se, hvis dere har utsatt
deres omvendelsesdag like til
døden, se, da er dere blitt

26a Mat 6:5–6.
27a vs Hjerte.

b vs Fordype seg.
28a vs Fattig.

b vs Almisser.
c Mat 15:7–8.
d Moroni 7:6–8.

29a vs Nestekjærlighet.
30a Mat 3:8;

Alma 13:13.
31a Rom 13:11–12.
32a 2 Ne 2:21;

Alma 12:24; 42:4–6.
33a Hel 13:38; L&p 45:2.

b vs Omvende,
omvendelse.

c Joh 9:4;
L&p 45:17.

d vs Mørke, åndelig;
Død, åndelig.

34a Alma 40:13–14.



327 Alma 34:36–35:3
aunderlagt djevelens ånd, og han
bbesegler dere til seg. Derfor
har Herrens Ånd trukket seg
tilbake fra dere og har ingen
plass i dere, og djevelen har all
makt over dere, og dette er de
ugudeliges endelige tilstand.

36 Og dette vet jeg fordi
Herren har sagt han ikke bor i
avanhellige templer, men i de
brettferdiges hjerter bor han. Ja,
og han har også sagt at de rett-
ferdige skal ta plass i hans rike
for aldri mer å gå ut, men deres
klær skal gjøres hvite ved Lam-
mets blod.

37 Og nå, mine elskede brødre,
vil jeg dere skal huske disse
ting, og at dere skal autarbeide
deres frelse med ærefrykt for
Gud og at dere ikke mer skal
fornekte Kristi komme,
38 at dere ikke mer astrider

mot Den Hellige Ånd, men at
dere mottar den og påtar dere
bKristi navn, at dere ydmyker
dere i støvet og ctilber Gud i ånd
og i sannhet uansett hvor dere
måtte være, og at dere hver dag
lever i dtakksigelse for all barm-
hjertighet og alle velsignelser
han skjenker dere.
39 Ja, mine brødre, jeg ber

dere også innstendig om stadig
å være på avakt og hengi dere
til bønn, så dere ikke blir ville-
det av djevelens bfristelser, så
han ikke overmanner dere så
dere ikke blir underlagt ham på

den siste dag, for se, han beløn-
ner dere cikke med noe godt.
40 Og nå, mine elskede brødre,

vil jeg be dere innstendig om å
være atålmodige og utholde
alle slags lidelser, at dere ikke
bforbanner dem som støter
dere ut på grunn av stor fattig-
dom, ellers blir dere syndere
likesom dem,

41 men at dere er tålmodige
og utholder disse lidelser med
et fast håp om at dere en dag
skal hvile fra alle lidelser.

KAPITTEL 35

Forkynnelsen av ordet setter en
stopper for zoramittenes aktiviteter
— De utviser konvertittene, som
deretter slutter seg til Ammons folk
i Jershon — Alma sørger over
folkets ugudelighet. Ca. 74 f.Kr.
Nå skjedde det at etter at Amu-
lek hadde uttalt disse ord, trakk
de seg tilbake fra folkemengden
og kom over til Jershons land.

2 Og etter at de andre brødre-
ne hadde forkynt ordet for
zoramittene, kom de også over
til Jershons land.

3 Og det skjedde at etter at
den mest ansette del av zora-
mittene hadde rådført seg med
hverandre om de ord som var
blitt forkynt for dem, ble de
sinte på grunn av ordet, for
det satte en stopper for deres
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aaktiviteter, derfor ville de ikke
lytte til ordet.
4 Og de sendte bud ut over

hele landet, samlet alt folket
sammen og rådførte seg med
dem om de ord som var blitt
uttalt.

5 Nå lot ikke deres ledere og
deres prester og deres lærere
folket få vite hva de ønsket å
gjøre. Derfor fant de i all still-
het ut hva hele folket mente.

6 Og det skjedde at etter at de
hadde funnet ut hva hele folket
mente, ble alle som likte de ord
som var blitt uttalt av Alma og
hans brødre, utvist fra landet.
Og de var mange, og de kom
også over til Jershons land.

7 Og det skjedde at Alma og
hans brødre betjente dem.

8 Nå var zoramittene sinte på
Ammons folk som var i Jershon,
og zoramittenes øverste leder,
som var en meget ugudelig
mann, sendte bud til Ammons
folk og sa han ønsket at de
skulle utvise alle som kom over
fra dem og inn i deres land.

9 Og han fremsatte mange
trusler mot dem, men Ammons
folk fryktet ikke deres ord, der-
for utviste de dem ikke, men de
tok imot alle de fattige zoramit-
tene som kom over til dem. Og
de aga dem mat, kledde dem
og ga dem jordeiendommer til
arv, og de betjente dem ifølge
deres ønsker.
10 Nå egget dette zoramittene

opp til vrede mot Ammons folk,
og de begynte å blande seg med

lamanittene og egget også dem
opp til vrede mot dem.

11 Og derfor begynte zoramit-
tene og lamanittene å gjøre for-
beredelser til krig mot Ammons
folk og også mot nephittene.

12 Og slik endte det syttende
år av dommernes regjeringstid
over Nephis folk.

13 Og Ammons folk dro ut
av Jershons land og kom inn i
Meleks land og ga plass til ne-
phittenes hærstyrker i Jershons
land, så de kunne kjempe mot
lamanittenes hærstyrker og
zoramittenes hærstyrker. Og
derfor begynte en krig mellom
lamanittene og nephittene i det
attende år av dommernes regje-
ringstid, og en aberetning om
deres kriger vil bli gitt senere.

14 Og Alma og Ammon og der-
es brødre og også to av Almas
sønner vendte tilbake til Zara-
hemlas land etter å ha vært
redskaper i Guds hender til å
bringe amange zoramitter til
omvendelse. Og alle som ble
bragt til omvendelse, ble dre-
vet ut av sitt land, men de har
fått landområder til arv i Jers-
hons land, og de har grepet til
våpen for å forsvare seg selv og
sine hustruer og barn og sine
landområder.

15 Nå var Alma meget bedrø-
vet over sitt folks synder, ja,
over krigene og blodsutgytel-
sene og stridighetene som var
blant dem. Og fordi han hadde
vært ute for å forkynne ordet
eller hadde sendt andre for å

35 3a vs Prestelist.
9a Mosiah 4:26.
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forkynne ordet til alle folk i hver
by — og da han så at folkets
hjerter begynte å bli hårde, og
at de begynte å bli aforarget over
ordets strenghet — var han
overmåte sørgmodig i sitt hjerte.
16 Derfor sammenkalte han

sine sønner så han kunne gi
hver især aformaninger om det
som angår rettferdighet. Og vi
har en beretning om de befalin-
ger han ga dem ifølge hans
egen opptegnelse.

Almas befalinger til sin sønn
Helaman.

Omfatter kapittel 36 og 37.

KAPITTEL 36

Alma forteller Helaman hvordan
han ble omvendt etter å ha sett en
engel — Han led en fordømt sjels
smerter, han påkalte Jesu navn og
ble deretter født av Gud — Sødme
og glede fylte hans sjel — Han så
engleskarer som priste Gud —
Mange konvertitter har opplevd og
sett det samme som han har opp-
levd og sett. Ca. 74 f.Kr.
Min asønn, lytt til mine ord, for
jeg sverger for deg at i den grad
du holder Guds befalinger, skal
det gå deg vel i landet.

2 Jeg vil du skal gjøre som jeg
har gjort, og huske våre fedres

fangenskap, for de var i atrell-
dom, og ingen andre kunne
befri dem enn bAbrahams Gud
og Isaks Gud og Jakobs Gud,
og han befridde dem virkelig i
deres lidelser.

3 Og nå, min sønn Helaman,
se, du er i din ungdom, og der-
for formaner jeg deg til å lytte
til mine ord og lære av meg, for
jeg vet at den som setter sin lit
til Gud, skal bli styrket i sine
aprøvelser og sine vanskelighe-
ter og sine lidelser og skal bli
bløftet opp på den siste dag.

4 Og jeg vil ikke du skal tro at
jeg avet dette av meg selv —
ikke av det timelige, men av det
åndelige, ikke av det bkjødelige
sinn, men av Gud.

5 Se, jeg sier deg at hvis jeg
ikke var blitt afødt av Gud, ville
jeg bikke ha visst disse ting. Men
Gud har ved sin hellige engels
munn gjort disse ting kjent for
meg enda jeg ikke var cverdig
til det.

6 For jeg gikk omkring sam-
men med Mosiahs sønner og
forsøkte å aødelegge Guds kir-
ke. Men se, Gud sendte sin
hellige engel for å stanse oss på
vår ferd.

7 Og se, han talte til oss som
med en tordenrøst, og hele jor-
den askalv under våre føtter, og
vi falt alle til jorden, da bHerrens
frykt kom over oss.

8 Men se, røsten sa til meg: Stå
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4a 1 Kor 2:11;
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b vs Kjødelig.
5a vs Født på ny, født

av Gud.
b Alma 26:21–22.
c vs Verdig, verdighet.

6a Mosiah 27:10.
7a Mosiah 27:18.

b vs Frykt — Frykt
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opp, og jeg reiste meg opp og
så engelen.
9 Og han sa til meg: Om du

selv vil bli ødelagt, så forsøk
ikke mer å ødelegge Guds kirke.

10 Og det skjedde at jeg falt til
jorden, og i atre dager og tre
netter kunne jeg ikke åpne mun-
nen, heller ikke kunne jeg bruke
mine lemmer.
11 Og engelen sa flere ting til

meg som mine brødre hørte,
men jeg hørte dem ikke, for da
jeg hørte ordene: Om du selv
vil bli ødelagt, så forsøk ikke
mer å ødelegge Guds kirke —
ble jeg slått med så stor frykt og
redsel for at jeg kanskje ville bli
drept, at jeg falt til jorden og
ikke hørte mer.

12 Men jeg var sønderrevet i
aevig pinsel, for min sjel var i
høyeste grad opprørt og sønder-
revet av alle mine synder.
13 Ja, jeg husket alle mine syn-

der og misgjerninger, og for
dette ble jeg apint med helvetes
smerter. Ja, jeg forsto at jeg had-
de gjort opprør mot min Gud,
og at jeg ikke hadde holdt hans
hellige bud.
14 Ja, og jeg hadde myrdet

mange av hans barn — eller
rettere sagt ledet dem bort til
fortapelse — ja, så store synder
hadde jeg begått at bare tanken
på å komme i min Guds nærhet
plaget min sjel med ubeskrive-
lig angst.

15 Og jeg tenkte: Om jeg bare

akunne bli vist bort og tilintet-
gjort, både på legeme og sjel,
og slippe å bli ført frem og stå i
min Guds nærhet for å bli dømt
for mine bgjerninger.
16 Og i tre dager og tre netter

ble jeg plaget med en afordømt
sjels smerter.

17 Og det skjedde at mens jeg
således var asønderrevet i pin-
sler og var opprørt ved tanken
på mine mange synder, se, da
husket jeg også å ha hørt min
far profetere til folket om en
Jesus Kristus som skulle kom-
me, en Guds Sønn som skulle
sone for verdens synder.

18 Da mitt sinn ble grepet av
denne tanken, ropte jeg i mitt
hjerte: O Jesus, du Guds Sønn,
ha barmhjertighet med meg
som er ai bitterhets galle og er
innhyllet i dødens evigvarende
blenker.

19 Og se, da jeg tenkte dette,
kunne jeg ikke lenger huske
mine smerter, ja, jeg ble ikke
lenger aopprevet ved tanken på
mine synder.

20 Hvilken aglede og hvilket
strålende lys jeg så! Ja, min sjel
ble fylt med glede, like stor som
min smerte hadde vært.

21 Ja, jeg sier til deg, min sønn,
at intet kunne være så intenst
og så bittert som mine smerter.
Ja, og videre sier jeg deg, min
sønn, at på den annen side kan
ikke noe være så intenst og
sødmefylt som min glede var.

10a Mosiah 27:19–23.
12a L&p 19:11–15.
13a vs Skyld (følelse).
15a Åp 6:15–17;

Alma 12:14.
b Alma 41:3;
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16a vs Fordømme,

fordømmelse.
17a 2 Kor 7:10.
18a dvs intens anger.

b 2 Ne 9:45; 28:22;

Alma 12:11;
Moses 7:26.

19a vs Skyld (følelse).
20a vs Glede.
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22 Ja, jeg syntes jeg så, slik vår
far aLehi så, Gud sittende på
sin trone omgitt av utallige
engleskarer, som sang og priste
sin Gud, ja, og min sjel lengtet
etter å komme dit.
23 Men se, mine lemmer fikk

sin astyrke tilbake, og jeg sto på
mine ben og kunngjorde for fol-
ket at jeg var blitt bfødt av Gud.
24 Ja, og fra denne tid og frem

til i dag har jeg arbeidet uten
opphør så jeg kunne bringe sje-
ler til omvendelse, så jeg kunne
la dem få asmake denne over-
måte store glede som jeg smak-
te, så de også kunne bli født
av Gud og bli bfylt med Den
Hellige Ånd.

25 Ja, og se nå, min sønn,
Herren gir meg overmåte stor
glede over frukten av mitt
arbeide.

26 For på grunn av aordet som
han har gitt til meg, er mange
blitt født av Gud og har smakt
det samme som jeg har smakt,
og har sett med egne øyne slik
jeg har gjort. Derfor har de
kunnskap om disse ting som
jeg har omtalt, slik jeg selv har,
og den kunnskap jeg har, er av
Gud.

27 Og jeg er blitt styrket gjen-
nom alle slags prøvelser og
vanskeligheter, ja, og ved alle
slags lidelser. Ja, Gud har be-
fridd meg fra fengsel og fra len-
ker og fra død. Ja, og jeg setter

min lit til ham, og han vil fort-
satt abefri meg.

28 Og jeg vet at han vil aopp-
vekke meg på den siste dag så
jeg kan bo hos ham i bherlighet.
Ja, og jeg vil prise ham i all evig-
het, for han har cført våre fedre
ut av Egypt, og han lot degyp-
terne bli oppslukt i Rødehavet.
Og han førte dem ved sin makt
inn i det lovede land, ja, og han
har befridd dem fra trelldom
og fangenskap fra tid til annen.

29 Ja, og han har også ført våre
fedre ut av Jerusalems land, og
ved sin evigvarende kraft har han
også fridd dem ut av atrelldom
og fangenskap fra tid til annen,
ja, ned til denne dag. Og jeg har
alltid bevart deres fangenskap
i erindringen, ja, og du burde
også bevare deres fangenskap i
erindringen slik jeg har gjort.

30 Men se, min sønn, dette er
ikke alt, for du burde vite, slik
jeg vet, at ai den grad du holder
Guds befalinger, skal det gå deg
vel i landet, og du burde også
vite at i den grad du ikke hol-
der Guds befalinger, skal du bli
utestengt fra hans nærhet. Det-
te er i overensstemmelse med
hans ord.

KAPITTEL 37

Messingplatene og andre av Skrif -
tene bevares for å bringe sjeler til
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30a 2 Ne 1:9–11;
Alma 50:19–22.



Alma 37:1–10 332

frelse — Jaredittene ble utryddet
på grunn av sin ugudelighet —
Deres hemmelige eder og pakter
må holdes borte fra folket — Søk
råd hos Herren i alt du foretar deg
— På samme måte som Liahona
veiledet nephittene, leder Kristi ord
menneskene til evig liv. Ca. 74 f.Kr.

Og nå, min sønn Helaman, befa-
ler jeg deg å ta aopptegnelsene
som har vært bbetrodd meg.

2 Og jeg befaler deg også å
føre en opptegnelse over dette
folk på Nephis plater slik jeg
har gjort, og at du holder hellig
alle disse ting som jeg har opp-
bevart, slik jeg har gjort, for
det er i en avis hensikt de blir
bevart.
3 Og disse amessingplatene

med disse graveringer, som
inneholder opptegnelsene over
de hellige skrifter som har en
slektshistorie over våre forfed-
re helt fra begynnelsen av,

4 se, det er blitt profetert av
våre forfedre at de skulle føres
og overleveres fra generasjon til
generasjon og bli ført og bevart
ved Herrens hånd inntil de skul-
le gå ut til alle nasjoner, slekter,
tungemål og folk, så de skal få
kunnskap om de amysterier de
inneholder.
5 Og se, hvis de blir ført, må de

beholde sin klarhet, ja, og de vil
beholde sin klarhet, ja, og det
skal også alle plater gjøre som

inneholder det som er hellig
skrift.

6 Nå synes du kanskje at dette
er atåpelig av meg, men se, jeg
sier deg at ved bsmå og enkle
ting vil store ting skje, og ved
små midler blir de vise i mange
tilfeller gjort til skamme.

7 Og Gud Herren benytter seg
av amidler for å gjennomføre
sine store og evige hensikter,
og ved meget bsmå midler gjør
Herren de vise til skamme og
tilveiebringer mange sjelers
frelse.

8 Og nå har Gud hittil hatt en
vis hensikt med at disse ting
skulle bli bevart, for se, de har
autvidet dette folks erindring,
ja, og overbevist mange om der-
es feilaktige veier og bragt dem
til kunnskap om deres Gud til
deres sjelers frelse.

9 Ja, jeg sier deg at om adet
ikke hadde vært for det disse
opptegnelser som finnes på
disse plater inneholder, kunne
ikke Ammon og hans brødre ha
boverbevist så mange tusen
lamanitter om deres fedres feil-
aktige tradisjoner. Ja, disse
opptegnelser og deres cord
bragte dem til omvendelse, det
vil si, de bragte dem til kunn-
skap om Herren deres Gud og
til å fryde seg ved sin Forløser,
Jesus Kristus.

10 Og hvem vet om de ikke vil
være det middel som vil bringe

37 1a Alma 45:2–8.
b Mosiah 28:20.
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mange tusen av dem, ja, og
også mange tusen av våre
hårdnakkede brødre, nephitte-
ne, som nå forherder sine hjer-
ter i synd og misgjerninger, til
kunnskap om sin Forløser!
11 Nå er disse mysterier ennå

ikke fullstendig tilkjennegitt
for meg, derfor sier jeg ikke
mer om det.

12 Og det kan være tilstrekke-
lig om jeg bare sier at de blir
bevart i en vis hensikt, en hen-
sikt som Gud kjenner, for han
aråder i visdom over alle sine
gjerninger, og hans stier er rette,
og hans vei er bet evig kretsløp.
13 Husk, husk, min sønn Hela-

man, hvor astrenge Guds bud er.
Og han sa: bHvis dere holder
mine bud, skal det gå dere cvel i
landet — men hvis dere ikke
holder hans bud, skal dere bli
utestengt fra hans nærhet.

14 Og husk nå, min sønn, at
Gud har abetrodd deg disse
ting som er bhellige, som han
har holdt hellig, og som han
også vil beskytte og bevare i en
for ham cvis hensikt, så han kan
vise sin kraft for kommende
generasjoner.

15 Og se, jeg forteller deg ved
profetiens ånd at hvis du bryter
Guds bud, se, da skal disse ting
som er hellige, bli fratatt deg
ved Guds kraft, og du skal over-
leveres til Satan, så han kan sikte
deg som agner for vinden.

16 Men hvis du holder Guds
bud og behandler disse hellige
ting slik Herren befaler deg
(for du må rådspørre Herren om
alt du akter å gjøre med dem),
se, da kan ingen makt på jord
eller i helvete ata dem fra deg,
for Gud er mektig til å oppfylle
alle sine ord.

17 For han vil holde alle sine
løfter som han skal gi til deg,
for han har holdt alle sine løfter
som han har gitt til våre fedre.

18 For han lovet dem at han
ville abevare disse ting i en for
ham vis hensikt, så han kunne
vise sin makt for kommende
generasjoner.

19 Og se, én hensikt har han
oppfylt, nemlig å bringe kunn-
skapen om sannheten tilbake
til amange tusen lamanitter, og
gjennom dem har han vist sin
makt, og han vil også fortsette
å vise sin makt gjennom dem
for bkommende generasjoner,
derfor skal de bli bevart.

20 Derfor befaler jeg deg, min
sønn Helaman, at du med flid
oppfyller alle mine ord og at du
flittig holder Guds befalinger
som de står skrevet.

21 Og nå vil jeg tale til deg om
de afire og tyve platene — at du
tar vare på dem så mysteriene
og mørkets gjerninger og deres
hemmelige gjerninger, eller
bhemmelige gjerninger begått
av det folk som er blitt utryddet,
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b 1 Ne 10:19;
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13a 2 Ne 9:41.
b Alma 9:13;
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kan gjøres kjent for dette folk,
ja, så alle deres mord og røveri-
er og deres plyndringer og all
deres ugudelighet og avskye-
lighet kan gjøres kjent for dette
folk, ja — og at du tar vare på
disse cuttyderne.

22 For se, Herren så at hans
folk begynte å arbeide i mørke,
ja, å begå hemmelige mord og
avskyeligheter. Derfor sa Her-
ren at hvis de ikke omvendte
seg, skulle de bli utryddet fra
jordens overflate.

23 Og Herren sa: Jeg vil berede
en asten for min tjener Gazelem,
en sten som skal skinne og lyse
i mørket, så jeg kan gjøre kjent
for mitt folk som tjener meg, så
jeg kan gjøre kjent deres brø-
dres gjerninger for dem, ja, der-
es hemmelige gjerninger, deres
mørkets gjerninger og deres
ugudelighet og avskyeligheter.

24 Og nå, min sønn, disse ut-
tyderne ble beredt så Guds ord
kunne oppfylles som han talte
idet han sa:

25 Jeg vil abringe ut av mørket
og frem i lyset alle deres hem-
melige gjerninger og deres av-
skyeligheter, og hvis de ikke
omvender seg, vil jeg butrydde
dem fra jordens overflate. Og jeg
vil bringe frem i lyset alle deres
hemmeligheter og avskyelighe-
ter til enhver nasjon som heret-
ter skal ta landet i besittelse.

26 Og nå, min sønn, vi ser at de
ikke omvendte seg, derfor er
de blitt ødelagt, og så langt har
Guds ord blitt oppfylt, ja, deres

hemmelige avskyeligheter er
blitt bragt ut av mørket og er
gjort kjent for oss.

27 Og nå befaler jeg deg, min
sønn, at du holder tilbake alle
deres eder og deres pakter og
deres overenskomster i deres
hemmelige avskyeligheter, ja,
og alle deres ategn og deres
undere skal du holde skjult for
dette folk, så de ikke får kjenn-
skap til dem for at kanskje også
de skulle hengi seg til mørkets
gjerninger og bli ødelagt.

28 For se, det hviler en aforban-
nelse over hele dette landet —
at alle som arbeider i mørke, vil
bli ødelagt ifølge Guds kraft når
de er fullstendig modne. Derfor
ønsker jeg at dette folk ikke skal
bli ødelagt.

29 Derfor skal du holde disse
hemmelige planer med deres
aeder og deres pakter borte fra
dette folk og bare la dem få
kjennskap til deres ugudelighet
og deres mord og deres avskye-
ligheter. Og du skal lære dem å
bavsky slik ugudelighet og av-
skyelighet og mord, og du skal
også lære dem at dette folk ble
ødelagt på grunn av sin ugude-
lighet og sine avskyeligheter
og sine mord.

30 For se, de myrdet alle
Herrens profeter som kom blant
dem for å fortelle dem om deres
synder, og blodet fra dem som
de myrdet, ropte til Herren der-
es Gud om hevn over dem som
var deres mordere. Og derfor
kom Guds straffedommer over

c vs Urim og tummim.
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dem som arbeidet i mørke og i
hemmelige forbund.
31 Ja, for evig og alltid vil lan-

det være forbannet for dem som
arbeider i mørke og i hemmelige
forbund, ja, de vil bli ødelagt
hvis de ikke omvender seg før
de er fullstendig modne.

32 Og nå, min sønn, husk de
ord som jeg har talt til deg. Be-
tro ikke dette folk disse hem-
melige planer, men lær dem å
nære et evig ahat til synd og
misgjerninger.
33 aForkynn for dem omvend-

else og tro på Herren, Jesus
Kristus. Lær dem å ydmyke seg
og være bsaktmodige og ydmy-
ke av hjertet. Lær dem å motstå
alle cdjevelens fristelser ved sin
tro på Herren, Jesus Kristus.

34 Lær dem at de aldri må bli
trette av å gjøre gode gjernin-
ger, men å være saktmodige og
ydmyke av hjertet, for slike skal
finne ahvile for sine sjeler.
35 Min sønn, husk å lære avis-

dom i din ungdom, ja, lær i din
ungdom å holde Guds bud.

36 Ja, arop til Gud om alt ditt
underhold. Ja, la alle dine gjer-
ninger være for Herren, og
hvor du enn går, så la det være
i Herren. Ja, la alle dine tanker
være rettet mot Herren, ja, la
alltid ditt hjertes ønsker være
hos Herren.

37 aSøk råd hos Herren i alt du
foretar deg, og han vil lede deg
til det gode. Ja, når du legger

deg ned om kvelden, så legg
deg ned for Herren, så han kan
våke over deg når du sover, og
når du står opp om morgenen,
så la ditt hjerte være fylt av btakk
til Gud. Og hvis du gjør disse
ting, skal du bli løftet opp på
den siste dag.

38 Og nå, min sønn, har jeg noe
å si om det som våre fedre kaller
en kule eller veiviser — våre
fedre kalte den aLiahona, som
oversatt betyr et kompass — og
Herren beredte den.

39 Og se, intet menneske kan
utføre et så fint stykke hånd-
verk. Og se, den ble beredt for å
vise våre fedre hvilken vei de
skulle reise i villmarken.

40 Og den tjente dem i forhold
til deres atro på Gud. Derfor,
hvis de trodde at Gud kunne få
disse viserne til å peke i den
retningen de skulle reise, se, da
skjedde det. Derfor ble dette
mirakel, og også mange andre
mirakler, utført ved Guds kraft
dag etter dag.

41 Ikke desto mindre, fordi dis-
se mirakler ble utført ved aenkle
virkemidler, var det vidunderli-
ge gjerninger som ble vist dem.
De var dovne og glemte å utøve
sin tro og flid, og da opphørte
disse vidunderlige gjerninger,
og de hadde ingen fremgang
på reisen.

42 Derfor ble de værende i
villmarken, eller de reiste ikke
korteste vei, og ble plaget av
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hunger og tørst på grunn av sine
overtredelser.
43 Og nå, min sønn, vil jeg

du skal forstå at disse ting ikke
er uten symbolsk betydning,
for ettersom våre fedre var
sene til å gi akt på dette kom-
passet (nå var disse ting timeli-
ge) så det ikke gikk dem vel,
slik er det også med åndelige
ting.

44 For se, det er like lett å gi
akt på aKristi ord, som vil vise
deg den rette vei til evig lykke,
som det var for våre fedre å gi
akt på dette kompasset, som
ville vise dem riktig kurs til det
lovede land.

45 Og nå sier jeg: Er ikke dette
et forbilde? For like sikkert som
denne veiviseren førte våre fe-
dre til det lovede land når de
fulgte dens anvisning, skal
Kristi ord, hvis vi følger deres
anvisning, føre oss gjennom
denne sorgens dal og inn i et
lovet land som er langt bedre.

46 Min sønn, la oss ikke være
adovne fordi bveien er lett, slik
det var med våre fedre, for slik
var det tilrettelagt for dem —
at hvis de ville se, kunne de
cleve — slik er det også med oss.
Veien er beredt, og hvis vi vil
se, kan vi leve for evig.
47 Og nå, min sønn, se til at du

tar vare på disse hellige ting, ja,
se hen til Gud og lev. Gå til det-
te folk og forkynn ordet og vær
sindig. Farvel, min sønn.

Almas befalinger til sin sønn
Shiblon.

Omfatter kapittel 38.

KAPITTEL 38

Shiblon ble forfulgt for rettferdig-
hets skyld — Frelse er i Kristus,
som er verdens liv og lys — Hold
alle dine lidenskaper i tømme. Ca.
74 f.Kr.

Min sønn, lån øre til mine
ord, for jeg sier deg som jeg
sa til Helaman, at i den grad
du holder Guds bud, skal det
gå deg vel i landet, og i den
grad du ikke holder Guds bud,
skal du bli utestengt fra hans
nærhet.

2 Og nå, min sønn, jeg tror jeg
vil få stor glede av deg på grunn
av din standhaftighet og trofast-
het mot Gud, for ettersom du i
din ungdom har begynt å søke
Herren din Gud, håper jeg du
vil afortsette å holde hans bud,
for velsignet er den som bholder
ut til enden.

3 Jeg sier til deg, min sønn, at
jeg allerede har hatt stor glede
av deg på grunn av din trofast-
het og din flid og din tålmodig-
het og din langmodighet blant
azoramittene.
4 For jeg vet at du var i lenker,

og jeg vet også at du ble stenet
for ordets skyld. Og du bar
alle disse ting med atålmodighet
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fordi Herren var bmed deg, og
nå vet du at Herren befridde
deg.
5 Og nå, min sønn Shiblon, vil

jeg du skal huske at i samme
grad som du setter din alit til
Gud, skal du bli bbefridd fra
dine cprøvelser og dine vanske-
ligheter og dine plager, og
du skal bli løftet opp på den
siste dag.
6 Min sønn, jeg vil ikke du skal

tro at jeg vet dette av meg selv,
men det er Guds Ånd som er i
meg, som gjør disse ting kjent
for meg. For hvis jeg ikke var
blitt afødt av Gud, ville jeg ikke
ha visst disse ting.
7 Men se, på grunn av sin sto-

re barmhjertighet sendte Herren
sin aengel for å fortelle meg at
jeg måtte stanse bfortapelsens
verk blant hans folk. Ja, og jeg
har sett en engel ansikt til ansikt,
og han talte med meg, og hans
røst var som torden, og den
rystet hele jorden.

8 Og det skjedde at i tre dager
og tre netter befant jeg meg i
den bitreste smerte og sjele-
kval, og ikke før jeg ropte ut til
Herren, Jesus Kristus, og ba om
barmhjertighet, fikk jeg aforlat-
else for mine synder. Men se,
jeg ropte til ham, og jeg fant
fred for min sjel.
9 Og nå, min sønn, jeg har for-

talt deg dette så du kan lære
visdom og lære av meg at det

aikke finnes noen annen vei el-
ler noe annet middel hvorved
mennesket kan bli frelst, enn i
og gjennom Kristus. Se, han er
verdens liv og blys. Se, han er
ordet som bringer sannhet og
rettferdighet.

10 Og slik som du har begynt
å forkynne ordet, slik vil jeg
også du skal fortsette å under-
vise. Og jeg vil du skal være
flittig og måteholden i alle ting.

11 Se til at du ikke blir oppblåst
i stolthet, ja, se til at du ikke
aroser deg av din egen visdom,
heller ikke av din store styrke.

12 Vær frimodig, men ikke
overmodig, og se også til at du
holder alle dine lidenskaper i
tømme så du kan bli fylt med
kjærlighet. Se til at du holder
deg borte fra dovenskap.

13 Be ikke slik zoramittene
gjør, for du har sett at de ber for
å bli hørt av mennesker og for å
bli rost for sin visdom.

14 Si ikke: O Gud, jeg takker
deg for at vi er abedre enn våre
brødre, men si heller: O Herre,
tilgi min buverdighet og vær
barmhjertig mot mine brødre.
Ja, erkjenn alltid din uverdig-
het for Gud.

15 Og måtte Herren velsigne
din sjel og motta deg i sitt rike
på den siste dag så du kan ta
plass i fred. Gå nå, min sønn,
og forkynn ordet for dette folk.
Vær sindig. Farvel, min sønn.

b Rom 8:35–39.
5a Alma 36:27.

vs Tillit.
b Mat 11:28–30.
c L&p 3:8; 121:7–8.

6a Alma 36:26;

L&p 5:16.
vs Født på ny,
født av Gud.

7a Mosiah 27:11–17.
b Alma 26:17–18;

36:6–11.

8a vs Syndsforlatelse.
9a Hel 5:9.

b Mosiah 16:9.
11a vs Stolthet.
14a Alma 31:16.

b Luk 18:10–14.
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Almas befalinger til sin sønn
Corianton.
Omfatter kapittel 39 til og med 42.

KAPITTEL 39

Seksuell synd er en avskyelighet
— Coriantons synder hindret zo-
ramittene i å motta ordet — Kristi
forløsning har tilbakevirkende kraft
til frelse for de trofaste som levde
før den fant sted. Ca. 74 f.Kr.

Og nå min sønn, jeg har litt mer
å si til deg enn jeg sa til din bror,
for se, har du ikke lagt merke
til din brors standhaftighet,
hans trofasthet og hans flid når
det gjelder å holde Guds bud?
Se, har han ikke vært et godt
eksempel for deg?

2 For du ga ikke like mye akt
på mine ord som din bror gjor-
de blant azoramittene. Dette har
jeg imot deg, at du gikk så langt
at du roste deg av din styrke og
din visdom.

3 Og dette er ikke alt, min
sønn. Du gjorde også noe som
bedrøvet meg meget, for du
forlot din tjenestegjerning og
dro over til landet Siron innen-
for lamanittenes grenser etter
askjøgen Isabel.
4 Ja, hun astjal manges hjerter,

men dette var ingen unnskyld-
ning for deg, min sønn. Du skul-
le ha utført den tjenestegjerning
du var betrodd.

5 Vet du ikke, min sønn, at
adisse ting er en avskyelighet
i Herrens øyne, ja, mer avsky-
elig enn alle andre synder
unntatt utgytelsen av uskyldig
blod eller å fornekte Den
Hellige Ånd?

6 For se, hvis du afornekter
Den Hellige Ånd når den en
gang har hatt plass i deg og du
vet at du fornekter den, da er
dette en buopprettelig synd, og
for enhver som myrder når han
har lys og kunnskap fra Gud,
er det ikke lett å få ctilgivelse.
Ja, jeg sier til deg, min sønn,
for ham er det ikke lett å få
tilgivelse.

7 Og nå, min sønn, jeg ønsker
ved Gud at du ikke hadde vært
askyldig i en så stor forbrytelse.
Jeg ville ikke dvele ved dine
forbrytelser og opprøre din sjel
om det ikke var til ditt beste.

8 Men se, du kan ikke skjule
dine forbrytelser for Gud, og
hvis du ikke omvender deg, vil
de stå som et vitnesbyrd mot
deg på den siste dag.

9 Og nå, min sønn, jeg vil du
skal omvende deg og forsake
dine synder og ikke mer gå etter
dine øynes alyster, men bnekt
deg alle disse ting, for hvis du
ikke gjør det, kan du på ingen
måte arve Guds rike. Husk det-
te, og forplikt deg til å nekte
deg disse ting.

10 Og jeg befaler deg at du
forplikter deg til å rådføre deg

39 2a Alma 38:3.
3a vs Sanselig,

sanselighet.
4a Ord 7:6–27.
5a vs Seksuell umoral.

6a L&p 76:35–36.
b vs Uopprettelig

synd.
c L&p 64:10.

vs Tilgi.

7a vs Skyld (følelse).
9a vs Kjødelig.

b 3 Ne 12:30.
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med dine eldre brødre i alt du
foretar deg, for se, du er i din
ungdom og trenger å bli under-
vist av dine brødre. Og gi akt
på deres råd.
11 Bli ikke villedet av tomme

eller tåpelige ting. La ikke dje-
velen forlede ditt hjerte igjen til
å søke disse ugudelige skjøger.
Se, min sønn, tenk hvor store
synder du påførte azoramittene,
for da de så din boppførsel, ville
de ikke tro mine ord.

12 Og nå sier Herrens Ånd til
meg: aBefal dine barn å gjøre
godt, så de ikke forleder mange
menneskers hjerter til fortapel-
se. Derfor befaler jeg deg, min
sønn, med frykt for Gud at du
avstår fra dine misgjerninger —

13 at du vender deg til Herren
av all din hu, makt og styrke, at
du ikke forleder fleres hjerter
til å handle ugudelig, men hel-
ler vender tilbake til dem og
aerkjenner dine feil og det gale
som du har gjort.
14 aSøk ikke etter rikdommer

eller denne verdens verdiløse
ting, for se, du kan ikke ta dem
med deg.

15 Og nå, min sønn, vil jeg
si litt til deg om Kristi komme.
Se, jeg sier til deg at det er
han som visselig skal komme
for å ta bort verdens synder.
Ja, han kommer for å forkynne
det glade budskap om frelse til
sitt folk.

16 Og nå, min sønn, dette var
den tjenestegjering du var kalt

til, å forkynne dette glade bud-
skap til dette folk for å berede
deres sinn — eller rettere sagt
for at frelse kunne bli dem til
del, så de kan berede sine abarns
sinn til å høre ordet ved hans
komme.

17 Og nå vil jeg berolige ditt
sinn noe med hensyn til dette
emne. Se, du undrer deg over
hvorfor disse ting skulle være
kjent så lang tid på forhånd. Se,
jeg sier til deg, er ikke en sjel
i dag like dyrebar for Gud
som en sjel vil være ved hans
komme?

18 Er det ikke like nødvendig
at forløsningsplanen skulle gjø-
res kjent for dette folk som for
deres barn?

19 Er det ikke like lett for
Herren i dag å sende sin engel
for å forkynne dette glade bud-
skap til oss som til våre barn
eller som det vil være etter
hans komme?

KAPITTEL 40

Kristus tilveiebringer oppstandel-
sen for alle mennesker — De rett-
ferdige døde går til paradis og de
ugudelige til det ytterste mørke
for å vente på sin oppstandelse —
Alle ting vil føres tilbake til sin
rette og fullkomne skikkelse i opp-
standelsen. Ca. 74 f.Kr.
Min sønn, det er noe mer
jeg gjerne vil si til deg, for jeg
forstår at ditt sinn er urolig

11a Alma 35:2–14.
b Rom 2:21–23; 14:13;

Alma 4:11.
12a vs Guds bud;

Undervise.
13a Mosiah 27:34–35.
14a Mat 6:25–34;

Jak bok 2:18–19;

L&p 6:6–7; 68:31–32.
16a vs Familie —

Foreldrenes ansvar.
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med hensyn til de dødes opp-
standelse.
2 Se, jeg sier til deg at det er

ingen oppstandelse — eller jeg
vil si det med andre ord — at
dette dødelige ikke blir ikledd
audødelighet og denne forgjen-
gelighet ikke blir bikledd ufor-
gjengelighet cfør etter Kristi
komme.

3 Se, han tilveiebringer de dø-
des aoppstandelse. Men se, min
sønn, oppstandelsen er ikke
ennå. Nå avslører jeg et myste-
rium for deg, likevel er det
mange bmysterier som holdes
cskjult så ingen kjenner dem
unntatt Gud selv. Men jeg for-
teller deg én ting som jeg har
bedt Gud flittig om å la meg få
vite — nemlig angående opp-
standelsen.
4 Se, det er fastsatt en tid da

alle skal astå opp fra de døde.
Ingen vet når denne tid kom-
mer, men Gud kjenner den
fastsatte tid.
5 Nå spiller det ingen rolle om

menneskene skal oppstå fra de
døde i en første eller en aannen
eller en tredje periode, for Gud
bvet alle disse ting, og det er
tilstrekkelig for meg å vite at
det er slik, at det er en tid fast-
satt da alle skal oppstå fra de
døde.

6 Nå må det nødvendigvis
være et tidsrom mellom døden
og oppstandelsen.

7 Og nå vil jeg spørre: Hva
skjer med amenneskenes sjeler
fra døden inntrer og til den
tid som er fastsatt for oppstan-
delsen?

8 Nå spiller det ingen rolle om
det er mer enn én tid fastsatt for
menneskenes oppstandelse, for
alle dør ikke på én gang, og det-
te er uten betydning. Alt er som
én dag for Gud, og tiden er bare
tilmålt for menneskene.

9 Derfor er det fastsatt en tid
da menneskene skal oppstå fra
de døde, og det er et tidsrom
mellom døden og oppstandel-
sen. Og nå, med hensyn til det-
te tidsrom — hva som skjer
med menneskenes sjeler — det
er dette jeg har bedt Herren
flittig om å få vite, og det er
dette jeg vet noe om.

10 Og når tiden kommer da
alle skal oppstå, da skal de vite
at Gud kjenner alle atider som
er fastsatt for mennesket.

11 Med hensyn til sjelens til-
stand mellom adøden og opp-
standelsen, se, det er blitt
kunngjort meg av en engel at
alle menneskers ånder så snart
de har forlatt dette dødelige
legeme, ja, alle menneskers
ånder, enten de er gode eller
onde, blir tatt bhjem til den Gud
som ga dem liv.

12 Og da skal det skje at deres
ånder som er rettferdige, blir
ønsket velkommen i en alykkens

40 2a Mosiah 16:10–13.
vs Udødelig,
udødelighet.

b 1 Kor 15:53–54.
c 1 Kor 15:20.

3a vs Oppstandelse.
b vs Mysterier, Guds.

c L&p 25:4; 124:41.
4a Joh 5:28–29.
5a Mosiah 26:24–25;

L&p 43:18; 76:85.
b vs Gud, guddommen.

7a Alma 40:21; L&p 138.
vs Sjel.

10a Apg 17:26.
11a Luk 16:22–26;

1 Pet 3:18–19; 4:6;
L&p 76:71–74; 138.

b Pred 12:7;
2 Ne 9:38.

12a vs Glede.
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tilstand som kalles bparadis, en
chvilens tilstand, en dfredens
tilstand hvor de skal hvile fra
alle sine vanskeligheter og fra
all bekymring og sorg.
13 Og da skal det skje at de

ugudeliges ånder, ja, som er
onde — for se, de har ingen del
i Herrens Ånd, for se, de valgte
onde gjerninger istedenfor gode,
derfor kom djevelens ånd inn i
dem og tok deres hus i besittel-
se — og disse skal kastes ut i det
ytterste amørke, hvor det skal
være bgråt og jammer og tenners
gnissel, og dette på grunn av
deres synder, for de tas til fange
ifølge djevelens vilje.

14 Og dette er de augudelige
sjelers tilstand, i mørke og med
en bforferdelig redsel og gru for
Guds brennende vrede. Derfor
forblir de i denne ctilstand, så
vel som de rettferdige i para-
dis, inntil tiden for deres opp-
standelse.
15 Nå er det noen som har for-

stått det slik at denne sjelens
tilstand i lykke eller elendighet
før oppstandelsen var en første
oppstandelse. Ja, jeg innrømmer
at det kan kalles en oppstan-
delse når ånden, eller sjelen,
oppløftes og overlates til lykke
eller elendighet ifølge de ord
som er blitt uttalt.

16 Og se, igjen er det sagt at
det er en aførste boppstandelse,
en oppstandelse for alle dem

som har levet eller som lever
eller som skal leve frem til Kristi
oppstandelse fra de døde.

17 Nå antar ikke vi at denne
første oppstandelse som er blitt
omtalt på denne måten, kan væ-
re sjelenes oppstandelse og der-
es aovergivelse til lykke eller
elendighet. Du kan ikke tro at
det er dette det betyr.

18 Se, jeg sier deg: Nei. Men
det betyr at sjelen gjenforenes
med legemet for dem som har
levet — fra Adams dager og
ned til aKristi oppstandelse.
19 Nå sier jeg ikke at deres sje-

ler og legemer som er omtalt,
skal gjenforenes på én gang
enten de er ugudelige eller rett-
ferdige. La det være nok at jeg
sier at de alle skal komme frem,
eller med andre ord, deres opp-
standelse finner sted afør opp-
standelsen for dem som dør
etter Kristi oppstandelse.

20 Nå, min sønn, jeg sier ikke at
deres oppstandelse finner sted
ved Kristi oppstandelse, men se,
jeg sier det som min mening at
de rettferdiges sjeler og legemer
blir gjenforenet ved Kristi opp-
standelse og hans ahimmelfart.
21 Men om det skjer ved hans

oppstandelse eller senere, sier
jeg ikke, men så mye sier jeg at
det er et atidsrom mellom døden
og legemets oppstandelse og
en tilstand hvor sjelen befinner
seg i blykke eller i celendighet

b vs Paradis.
c vs Hvile.
d L&p 45:46.

vs Fred.
13a vs Helvete.

b Mat 8:12;
Mosiah 16:2.

14a L&p 138:20.
b Jak bok 6:13;

Moses 7:1.
c Alma 34:34.

16a Jak bok 4:11;
Mosiah 15:21–23.

b vs Oppstandelse.

17a L&p 76:17, 32, 50–51.
18a Mat 27:52–53.
19a Mosiah 15:26.
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21a Luk 23:39–43.

b vs Paradis.
c vs Helvete.
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inntil den tid som er fastsatt av
Gud, da de døde skal komme
frem, og både sjel og legeme
skal gjenforenes og føres frem
og dstå for Gud og bli dømt
ifølge sine gjerninger.
22 Ja, dette tilveiebringer gjen-

opprettelsen av de ting som
er blitt omtalt ved profetenes
munn.

23 aSjelen skal bføres tilbake til
clegemet og legemet til sjelen,
ja, og hvert lem og ledd skal
føres tilbake til sitt legeme. Ja,
ikke et eneste hår på hodet skal
gå tapt, men alle ting skal føres
tilbake til sin rette og fullkom-
ne skikkelse.
24 Og nå, min sønn, dette er

den gjenopprettelse som er blitt
aomtalt ved profetenes munn.
25 Og da skal de rettferdige

skinne i Guds rike.
26 Men se, en fryktelig adød

kommer over de ugudelige, for
de dør i følge rettferdigheten,
for de er urene, og intet burent
kan arve Guds rike, men de blir
kastet ut og overlatt til å høste
fruktene av sitt arbeide, eller
av sine gjerninger som har vært
onde, og de drikker en bitter
kalk til siste dråpe.

KAPITTEL 41

I oppstandelsen kommer menneske-
ne frem i en tilstand av uendelig

lykke eller uendelig elendighet —
Ugudelighet har aldri vært lykke
— Kjødelige mennesker er uten
Gud i verden — Enhver person
får i gjenopprettelsen tilbake sine
karakteristiske trekk og de egen-
skaper de har tilegnet seg i jordeli-
vet. Ca. 74 f.Kr.
Og nå, min sønn, jeg har noe å
si deg om den gjenopprettelse
som er blitt omtalt, for se, noen
har aforvrengt Skriftene og har
kommet langt på bavveie på
grunn av dette. Og jeg forstår
at ditt sinn også har vært urolig
på grunn av dette, men se, jeg
vil forklare det for deg.

2 Jeg sier til deg, min sønn, at
Guds rettferdighet nødvendig-
gjør gjenopprettelsens plan, for
det er nødvendig at alle ting
skulle føres tilbake til sin rette
orden. Se, det er nødvendig og
rettferdig ifølge Kristi kraft og
oppstandelse at menneskets sjel
blir forenet med dets legeme,
og at hver adel av legemet føres
tilbake til sin plass.

3 Og det er nødvendig ifølge
aGuds rettferdighet at menne-
skene skulle bli bdømt etter sine
cgjerninger, og hvis deres gjer-
ninger var gode i dette liv og
deres hjerters ønsker var gode,
da skulle de også på den siste
dag bli dgjenopprettet til det
som er godt.

4 Og hvis deres gjerninger er

d Alma 42:23.
23a dvs Ånden.

L&p 88:15–17.
vs Sjel.

b 2 Ne 9:12–13;
Alma 11:40–45.

c vs Legeme.

24a Jes 26:19.
26a 1 Ne 15:33;

Alma 12:16.
b Alma 11:37.

41 1a 2 Pet 1:20; 3:16;
Alma 13:20.

b vs Frafall.

2a Alma 40:23.
3a vs Rettferdig,

rettferdighet.
b vs Ansvarlig;

Dømme, dom.
c vs Gjerninger.
d Hel 14:31.
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onde, skal de aføres tilbake til
dem som onde. Derfor skal alle
ting føres tilbake til sin rette
orden, hver ting til sin rette
form — bdødelighet oppvekkes
til udødelighet og cforgjengelig-
het til uforgjengelighet. De opp-
vekkes til duendelig lykke for å
arve Guds rike, eller til uendelig
elendighet for å arve djevelens
rike — den ene får det ene, og
den andre det andre.

5 Den ene oppvekkes til lykke
ifølge sine ønsker om lykke,
eller til det gode ifølge sine øn-
sker om det gode, og den andre
til det onde ifølge sine ønsker
om det onde. For likesom han
har ønsket å gjøre ondt hele da-
gen lang, skal han også få sin
belønning i form av ondt når
natten kommer.

6 Og i motsatt fall er det like-
dan. Hvis han har omvendt seg
fra sine synder og har ønsket
rettferdighet helt til sine dagers
ende, da skal han bli belønnet
med rettferdighet.

7 aDette er de som blir forløst
av Herren, ja, disse er de som
blir tatt ut, som blir befridd fra
mørkets endeløse natt. Og der-
for står de eller faller de, for se,
de er sine begne dommere enten
til å gjøre godt eller ondt.

8 Nå er Guds lover auforander-
lige, derfor er veien beredt så
hver den som vil, kan vandre
på den og bli frelst.

9 Og se, min sønn, drist deg
ikke til å asynde en eneste gang
mer mot din Gud når det gjel-
der disse punkter i læren som
du hittil har dristet deg til å
synde mot.

10 Tro ikke, fordi en gjenopp-
rettelse er omtalt, at du skal bli
oppreist fra synd til lykke. Se,
jeg sier deg at augudelighet har
aldri vært lykke.

11 Og nå, min sønn, alle
mennesker som er i en anaturlig
tilstand — eller la meg si i en
bkjødelig tilstand — er i bitter-
hets galle og syndens lenker.
De er cuten Gud i verden, og de
har motsatt seg Guds natur.
Derfor er de i en tilstand som er
i strid med lykkens natur.

12 Og se, er betydningen av or-
det gjenopprettelse å ta en ting
fra en naturlig tilstand og plas-
sere den i en unaturlig tilstand
eller å plassere den i en tilstand
som er i strid med dens natur?

13 Min sønn, dette er ikke til-
felle, men betydningen av or-
det gjenopprettelse er å bringe
tilbake ondt for ondt eller kjø-
delig for kjødelig eller djevelsk
for djevelsk — godt for det som
er godt, rettskaffenhet for det
som er rettskaffent, rettferdig-
het for det som er rettferdig, og
barmhjertighet for det som er
barmhjertig.

14 Derfor, min sønn, se til at du
er barmhjertig mot dine brødre.

4a Alma 42:28.
b 2 Ne 9:12–13;

L&p 138:17.
vs Oppstandelse.

c 1 Kor 15:51–55.
d vs Evig liv.

7a L&p 76:50–70.
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vs Handlefrihet.
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Alma 41:15–42:6 344

Vær aredelig, bdøm rettferdig
og gjør cgodt bestandig, og hvis
du gjør alt dette, da skal du
motta din belønning, ja, du
skal selv finne dbarmhjertighe-
ten gjenopprettet, du skal få
en rettferdig dom gjenoppret-
tet, og det gode skal bli din
belønning.
15 For det som du sender ut,

skal vende tilbake til deg og bli
gjenopprettet. Derfor fordøm-
mer ordet gjenopprettelse syn-
deren mer fullstendig og
rettferdiggjør ham slett ikke.

KAPITTEL 42

Jordelivet er en prøvetid som gjør
det mulig for mennesket å omvende
seg og tjene Gud — Fallet tilveie-
bragte timelig og åndelig død for
hele menneskeheten — Forløsnin-
gen kommer gjennom omvendelse
— Gud selv soner for verdens syn-
der — Barmhjertighet er for dem
som omvender seg — Alle andre er
underlagt Guds rettferdighet —
Barmhjertighet kommer på grunn
av forsoningen — Bare de som vir-
kelig angrer, blir frelst. Ca. 74 f.Kr.
Og nå, min sønn, jeg forstår at
det er enda noe mer som gjør
ditt sinn urolig og som du ikke
kan forstå, nemlig det som
angår aGuds rettferdighet i å
straffe synderen. For du forsø-
ker å anta at det er urettferdig

at synderen skulle overgis i en
tilstand av elendighet.

2 Se, min sønn, jeg vil forklare
dette for deg. For se, Gud
Herren asendte våre første for-
eldre ut av bEdens hage for å
dyrke jorden som de var tatt fra,
ja, han drev mennesket ut, og i
den østlige del av Edens hage
satte han ckjeruber og et luende
sverd som vendte til alle kanter
for å vokte dlivets tre.

3 Nå forstår vi at mennesket
hadde blitt som Gud idet han
kjente godt og ondt, og for at
han ikke skulle rekke ut sin
hånd og også ta av livets tre og
spise og leve for evig, satte Gud
Herren kjeruber og det luende
sverd der, så han ikke skulle
spise av frukten.

4 Og således ser vi at menne-
sket fikk en tid til å omvende
seg, ja, en aprøvetid, en tid til å
omvende seg og tjene Gud.

5 For se, hvis Adam straks
hadde rakt ut sin hånd og spist
av livets tre, ville han ha levd
for evig ifølge Guds ord og
ikke hatt noe tidsrom til å om-
vende seg. Ja, og Guds ord ville
også ha vært verdiløst, og den
store frelsesplan ville ha blitt
forpurret.

6 Men se, det var bestemt at
mennesket skulle adø — derfor,
ettersom de var utestengt fra
livets tre, skulle de bli fjernet
fra jordens overflate — og

14a vs Ærlig, ærlighet.
b Joh 7:24;

L&p 11:12.
c L&p 6:13; 58:27–28.
d vs Barmhjertig,

barmhjertighet.

42 1a 2 Ne 26:7;
Mosiah 15:26–27.
vs Rettferdig,
rettferdighet.

2a 1M 3:23–24;
Moses 4:28–31.

b vs Eden.
c vs Kjerubene.
d 1M 2:9.

4a Alma 34:32–33.
6a vs Død, fysisk.
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mennesket ble evig fortapt, ja,
de ble bfalne mennesker.

7 Og av dette forstår du at våre
første foreldre ble autestengt fra
Herrens nærhet både timelig og
åndelig, og således ser vi at de ble
overlatt til å følge sin egen bvilje.
8 Se, det var ikke nødvendig at

mennesket skulle befris fra den-
ne timelige død, for det ville
ødelegge alykkens store plan.

9 Derfor, ettersom sjelen aldri
kunne dø og afallet hadde på-
ført hele menneskeheten en ån-
delig såvel som en timelig død,
som betyr at de var utestengt
fra Herrens nærhet, var det
nødvendig at menneskeheten
skulle bli befridd fra denne ån-
delige død.

10 Derfor, ettersom de hadde
blitt akjødelige, sanselige og dje-
velske av bnatur, ble denne cprø-
vetilstand en tilstand hvor de
kunne forberede seg, det ble en
forberedelsestilstand.

11 Og husk nå, min sønn, om
det ikke hadde vært for forløs-
ningsplanen (om den hadde
blitt satt til side), ville deres sje-
ler så snart de var døde ha blitt
aulykkelige, fordi de var avskå-
ret fra Herrens nærhet.
12 Og nå fantes det intet mid-

del som kunne befri menneske-
ne fra denne falne tilstand som

mennesket selv hadde påført
seg på grunn av sin egen uly-
dighet.

13 Derfor, ifølge rettferdighe-
ten kunne aforløsningsplanen
ikke tilveiebringes uten at
mennesket oppfylte bomven-
delsens betingelser i denne
prøvetilstand, ja, denne forbe-
redelsestilstand. For hvis disse
betingelser ikke var oppfylt,
kunne barmhjertigheten ikke
ha noen virkning uten å øde-
legge rettferdighetens verk. Nå
kunne ikke rettferdighetens
verk ødelegges, i så fall ville
Gud copphøre å være Gud.

14 Og således ser vi at hele
menneskeheten var afalt og var
underlagt brettferdighetens krav,
ja, Guds rettferdighet som for
evig stengte dem ute fra hans
nærhet.

15 Og nå kunne ikke barmhjer-
tighetens plan tilveiebringes
uten at en forsoning skulle bli
utført. Derfor asoner Gud selv
for verdens synder for å tilveie-
bringe bbarmhjertighetens plan
og tilfredsstille crettferdighetens
krav, så Gud kunne være en
dfullkommen og rettferdig Gud
og også en barmhjertig Gud.

16 Nå kunne ikke menneskene
få del i omvendelsen hvis det
ikke var en straff fastsatt som

b Mosiah 16:3–5.
vs Fall, Adam
og Evas.

7a 2 Ne 2:5; 9:6;
Hel 14:16.
vs Død, åndelig.

b vs Handlefrihet.
8a Alma 34:9;

Moses 6:62.
9a vs Fall, Adam

og Evas.

10a vs Kjødelig.
b vs Naturlige

menneske.
c vs Dødelig,

dødelighet.
11a 2 Ne 9:7–9.
13a vs Forløsningsplan.

b vs Omvende,
omvendelse.

c 2 Ne 2:13–14.
14a Alma 22:13–14.

b 2 Ne 2:5.
15a 2 Ne 9:7–10;

Mosiah 16:7–8.
vs Forsoning.

b vs Barmhjertig,
barmhjertighet.

c vs Rettferdig,
rettferdighet.

d 3 Ne 12:48.
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var like aevig som sjelens liv
skulle være, en motsetning til
lykkens plan som også var like
evig som sjelens liv.
17 Men hvordan kunne et

menneske omvende seg hvis
det ikke kunne asynde? Hvor-
dan kunne det synde hvis det
ikke fantes noen blov? Hvordan
kunne det være en lov hvis det
ikke var noen straff?
18 Men en straff ble fastsatt

og en rettferdig lov gitt som ga
menneskene asamvittighetsnag.

19 Og hvis ingen lov var gitt
om at hvis et menneske amyr-
det, skulle han dø, ville han da
være redd for at han skulle dø
om han myrdet?
20 Og videre, hvis det ikke var

gitt noen lov mot synd, ville
ikke menneskene være redde
for å synde.

21 Og hvis aingen lov var gitt
om menneskene syndet, hva
kunne da rettferdigheten eller
barmhjertigheten gjøre, for de
ville ikke ha noe krav på skap-
ningen.
22 Men en lov er gitt, og

en straff er fastsatt, og en aom-
vendelse innrømmet, og barm-
hjertigheten krever denne
omvendelse, ellers gjør rettfer-
digheten krav på mennesket og
fullbyrder loven, og loven an-
vender straffen. Om det ikke

var slik, ville rettferdighetens
verk bli ødelagt, og Gud ville
opphøre å være Gud.

23 Men Gud opphører ikke å
være Gud, og abarmhjertigheten
gjør krav på den som angrer, og
barmhjertigheten kommer på
grunn av bforsoningen, og forso-
ningen tilveiebringer de dødes
coppstandelse, og de dødes opp-
standelse bringer menneskene
dtilbake til Guds nærhet. Og slik
bringes de tilbake til hans nær-
het for å bli edømt ifølge sine
gjerninger, ifølge loven og rett-
ferdigheten.

24 For se, rettferdigheten full-
byrder alle sine krav, og barm-
hjertigheten gjør også krav på
alt som tilkommer den, og der-
for blir ingen andre frelst enn
de som virkelig angrer.

25 Tror du virkelig barmhjer-
tigheten kan frata arettferdig-
heten noe? Jeg sier deg: Nei,
ikke det aller ringeste. I så fall
ville Gud opphøre å være Gud.

26 Og slik gjennomfører Gud
sine store og evige ahensikter
som var beredt bfra verdens
grunnvoll ble lagt, og slik til-
veiebringes menneskenes frel-
se og forløsning, og også deres
ødeleggelse og elendighet.

27 Derfor, min sønn, aalle som
vil komme, kan komme og fritt
nyte av livets vann. Og den som

16a L&p 19:10–12.
17a vs Synd.

b Rom 4:15.
18a vs Samvittighet.
19a vs Mord.
21a 2 Ne 9:25–26;

Mosiah 3:11.
22a vs Omvende,

omvendelse.

23a vs Barmhjertig,
barmhjertighet.

b vs Forsoning.
c 2 Ne 2:8; 9:4;

Alma 7:12; 11:41–45;
12:24–25;
Hel 14:15–18;
Mormon 9:13.

d Alma 40:21–24.

e vs Dom, den siste
eller endelige.

25a vs Rettferdig,
rettferdighet.

26a 2 Ne 2:14–30;
Moses 1:39.

b Alma 13:3; 3 Ne 1:14.
27a Alma 5:34; Hel 14:30.

vs Handlefrihet.
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ikke vil komme, blir ikke tvun-
get til å komme, men på den si-
ste dag vil alt bgjenopprettes og
han vil få ifølge sine cgjerninger.

28 Hvis han har ønsket å gjøre
aondt og ikke har omvendt seg
i sine levedager, se, da vil det
gjenopprettes, og han vil få
ifølge sine gjerninger.
29 Og nå, min sønn, jeg vil

ikke at du skal være urolig mer
på grunn av disse ting, men bare
føle uro over dine synder, en
uro som skal bringe deg ned til
omvendelse.

30 Min sønn, jeg ønsker at
du aldri mer vil fornekte Guds
rettferdighet. Forsøk ikke å
unnskylde dine synder det al-
ler minste ved å fornekte Guds
rettferdighet. Men la Guds rett-
ferdighet og hans barmhjertig-
het og hans langmodighet få
råde fullt og helt i ditt hjerte, og
la det bringe deg ned i støvet i
aydmykhet.
31 Og nå, min sønn, du er kalt

av Gud til å forkynne ordet til
dette folk. Og nå, min sønn, dra
ut og forkynn ordet med sann-
het og sindighet, så du kan
bringe sjeler til omvendelse så
barmhjertighetens store plan
kan ha krav på dem. Og måtte
Gud gi deg ifølge mine ord.
Amen.

KAPITTEL 43

Alma og hans sønner forkynner
ordet — Zoramittene og andre

frafalne nephitter blir lamanitter
— Lamanittene går til krig mot
nephittene — Moroni utruster
nephittene med en beskyttelses-
rustning — Herren avslører la-
manittenes strategi for Alma —
Nephittene forsvarer sine hjem, sin
frihet, sine familier og sin religion
— Moronis og Lehis hærstyrker
omringer lamanittene. Ca. 74 f.Kr.

Og nå skjedde det at Almas
sønner gikk ut blant folket for å
forkynne ordet for dem. Og
Alma selv kunne heller ikke
hvile, så han gikk også ut.

2 Nå skal vi ikke si noe mer
om deres forkynnelse enn at de
forkynte ordet og sannheten
ifølge profetiens og åpenbarin-
gens ånd, og de forkynte i hen-
hold til aGuds hellige orden
som de tilhørte.

3 Og nå vender jeg tilbake til
en beretning om krigene mel-
lom nephittene og lamanittene
i det attende år av dommernes
regjeringstid.

4 For se, det skjedde at azora-
mittene ble lamanitter. Derfor,
i begynnelsen av det attende år
forsto det nephittiske folk at
lamanittene ville angripe dem.
Derfor forberedte de seg på å
gå til krig, ja, de samlet sine
hærstyrker i landet Jershon.

5 Og det skjedde at lamanitte-
ne kom med sine tusener, og
de kom inn i landet Antionum,
som er zoramittenes land, og en
mann ved navn Zerahemnah
var deres leder.

b Alma 41:15.
c Jes 59:18;

Åp 20:12.

28a Alma 41:2–5.
30a vs Ydmyk, å

ydmyke, ydmykhet.

43 2a vs Melkisedekske
prestedømme, Det.

4a Alma 35:2–14; 52:33.
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6 Og ettersom amalekittene
var mer ugudelige og morde-
riske av natur enn lamanittene
selv, utnevnte Zerahemnah
hærførere over lamanittene, og
de var alle amalekitter og zora-
mitter.

7 Og dette gjorde han for å
opprettholde deres hat mot
nephittene, så han kunne un-
derlegge seg dem og gjennom-
føre sine planer.

8 For se, hans plan var å oppeg-
ge lamanittene til vrede mot
nephittene, og dette gjorde han
så han kunne tilrive seg stor
makt over dem, og også så han
kunne få makt over nephittene
ved å bringe dem i trelldom.

9 Og nå var det nephittenes
plan å verne om sine jordeien-
dommer og sine hus og sine
ahustruer og sine barn så de
kunne bevare dem fra sine fi-
enders hender, og også så de
kunne bevare sine rettigheter
og sine privilegier, ja, og også
sin bfrihet, så de kunne tilbe
Gud ifølge sine ønsker.
10 For de visste at hvis de

skulle falle i lamanittenes hen-
der, ville lamanittene drepe
alle som atilba Gud i bånd og
sannhet — den sanne og leven-
de Gud.

11 Ja, og de kjente også til hvor
intenst lamanittene hatet sine
abrødre — Anti-Nephi-Lehis
folk, som ble kalt Ammons folk.
Og de ville ikke gripe til våpen,
ja, de hadde sluttet en pakt, og
de ville ikke bryte den. Derfor,

hvis de skulle falle i lamanitte-
nes hender, ville de bli drept.

12 Og nephittene ville ikke
tillate at de skulle bli drept,
derfor ga de dem landområder
som arv.

13 Og Ammons folk ga nephit-
tene en stor del av sine midler til
underhold for deres hærstyrker,
og derfor ble nephittene tvunget
til å holde stand mot lamanitte-
ne alene. Lamanittene var en
blanding av Lamans og Lemuels
og Ismaels sønners etterkomme-
re, og alle dem som hadde gått
bort fra nephittene, som var
amalekitter og zoramitter og aet-
terkommere av Noahs prester.

14 Nå var det nesten like man-
ge av disse etterkommerne som
det var av nephittene, og derfor
ble nephittene nødt til å kjem-
pe mot sine brødre, ja, like til
blodsutgytelse.

15 Og det skjedde at da lama-
nittenes hærstyrker hadde sam-
let seg i landet Antionum, se, da
var nephittenes hærstyrker rede
til å møte dem i landet Jershon.

16 Nephittenes leder, eller den
mann som var blitt utnevnt til å
være nephittenes hærfører, den-
ne hærføreren tok kommandoen
over alle nephittenes hærstyr-
ker, og hans navn var Moroni.

17 Og Moroni overtok kom-
mandoen og ledelsen av deres
kriger, og han var bare fem og
tyve år gammel da han ble ut-
nevnt til hærfører over nephit-
tenes hærstyrker.

18 Og det skjedde at han

9a Alma 44:5; 46:12.
b vs Fri, frihet.

10a vs Tilbe, tilbedelse.

b Joh 4:23–24.
11a Alma 24:1–3, 5, 20;

25:1, 13; 27:2, 21–26.

13a Alma 25:4.
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møtte lamanittene på grensen
av Jershon, og hans folk var væp-
net med sverd og med sabler
og med alle slags krigsvåpen.
19 Og da lamanittenes hær-

styrker så at Nephis folk, eller
at Moroni hadde utstyrt sitt
folk med brystskjold og med
armskjold, ja, og også med
skjold til å beskytte hodet, og
dessuten var de iført tykke
klær —

20 nå var ikke Zerahemnahs
hærstyrker utrustet med noe
slikt — de hadde bare sine
sverd og sine sabler, sine buer
og sine piler, sine stener og sine
slynger, og de var anakne bort-
sett fra et skinn som var bundet
om hoftene, ja, alle var nakne
unntatt zoramittene og amale-
kittene,

21 men de var ikke væpnet
med brystskjold, heller ikke
med andre skjold — derfor var
de overmåte redde for nephit-
tenes hærstyrker på grunn av
deres rustning, og dette til
tross for at det var langt flere
av dem enn av nephittene.

22 Se, nå skjedde det at de ik-
ke våget å angripe nephittene
ved grensen av Jershon, derfor
dro de ut av landet Antionum
og ut i villmarken og vandret i
en stor bue i villmarken helt til
elven Sidons utspring, så de
kunne komme inn i landet
Manti og ta landet i besittelse.
For de trodde ikke at Moronis
hærstyrker kunne vite hvor de
hadde tatt veien.

23 Men det skjedde at Moroni,

så snart de hadde dratt ut i vill-
marken, sendte spioner ut i
villmarken for å holde øye med
deres leir, og Moroni, som også
visste at Alma kunne profetere,
sendte noen menn til ham og
ba ham spørre Herren ahvor
nephittenes hærstyrker skulle
dra for å forsvare seg mot la-
manittene.

24 Og det skjedde at Herrens
ord kom til Alma, og Alma un-
derrettet Moronis sendebud om
at lamanittenes hærstyrker van-
dret i en stor bue i villmarken,
så de kunne komme inn i landet
Manti og gå til angrep på den
svakeste del av folket. Og disse
sendebudene overbragte denne
beskjeden til Moroni.

25 Nå lot Moroni en del av sin
hærstyrke bli stående i landet
Jershon for å forhindre at en
del av lamanittene skulle kom-
me inn i landet og ta byen i be-
sittelse. Resten av hærstyrken
tok han med seg og marsjerte
over til landet Manti.

26 Og han lot alt folket i den
delen av landet samle seg for å
krige mot lamanittene, for å
aforsvare sine jordeiendommer
og sitt land, sine rettigheter
og sin frihet. Derfor var de be-
redt til å ta imot lamanittene
når de kom.

27 Og det skjedde at Moroni
skjulte sin hærstyrke i dalen
som lå like ved bredden av
elven Sidon, på vestsiden av el-
ven ute i villmarken.

28 Og Moroni plasserte spioner
rundt omkring, så han kunne

20a Enos 1:20. 23a Alma 48:16. 26a L&p 134:11.
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få vite når lamanittenes leir vil-
le komme.
29 Nå visste Moroni at lamanit-

tene hadde til hensikt å drepe
sine brødre eller å ta dem til
fange og bringe dem i trelldom,
så de kunne opprette et rike for
seg selv over hele landet.

30 Og fordi han også visste at
det eneste nephittene ønsket,
var å beskytte sine jordeiendom-
mer og sin afrihet og sin kirke,
anså han det ikke som noen
synd om han forsvarte dem ved
krigslist. Derfor fant han ut ved
hjelp av sine spioner hvilken
vei lamanittene kom til å ta.

31 Derfor delte han sin hær-
styrke og førte en del av den
over til dalen og skjulte den øst
og syd for høyden Riplah.

32 Og resten skjulte han vest
i dalen, på vestsiden av elven
Sidon og videre nedover mot
landet Mantis grense.

33 Og etter å ha plassert sine
styrker slik han ønsket, var han
beredt til å møte dem.

34 Og det skjedde at lamanit-
tene kom inn nord for høyden
hvor en del av Moronis hær-
styrke var skjult.

35 Og da lamanittene hadde
kommet forbi høyden Riplah
og kom inn i dalen og begynte å
gå over elven Sidon, da kom
den hærstyrke frem som hadde
ligget skjult syd for høyden, og
den ble ledet av en mann ved
navn aLehi, og han førte sin
hærstyrke frem, og omringet
lamanittenes baktropp østfra.

36 Og det skjedde at da lama-
nittene oppdaget at nephittene
angrep deres baktropp, snud-
de de om og begynte å kjempe
mot Lehis hærstyrke.

37 Og dødens verk begynte på
begge sider, men det var mest
grusomt på lamanittenes side,
for deres anakne kropper ble
utsatt for nephittenes kraftige
hugg med sverd og sabler som
førte død med seg i nesten
hvert eneste hugg.

38 På den annen side falt også
nå og da en mann blant nephit-
tene for deres sverd og på grunn
av blodtap, men fordi de mer
vitale kroppsdeler og de mer vi-
tale deler av legemet var beskyt-
tet mot lamanittenes hugg av
deres abrystskjold og deres arm-
skjold og deres hjelmer, var det
nephittene som fortsatte dødens
verk blant lamanittene.

39 Og det skjedde at lamanit-
tene ble redde på grunn av den
store ødeleggelse som fant sted
blant dem, og begynte til slutt å
flykte mot elven Sidon.

40 Og de ble forfulgt av Lehi og
hans menn, og de ble av Lehi
drevet ut i Sidons vann, og de
gikk over Sidons vann. Og Lehi
stanset sine hærstyrker ved
bredden av elven Sidon, for at
de ikke skulle gå over.

41 Og det skjedde at Moroni og
hans hærstyrke møtte lamanit-
tene i dalen på den andre siden
av elven Sidon og begynte å
overfalle dem og slå dem ihjel.

42 Og lamanittene flyktet for

30a Alma 46:12, 35.
35a Alma 49:16.

37a Alma 3:5.
38a Alma 44:8–9.
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dem igjen mot landet Manti, og
de ble igjen møtt av Moronis
hærstyrker.
43 Og denne gang kjempet

lamanittene overmåte hårdt, ja,
aldri før hadde man sett lama-
nittene kjempe med så overmå-
te stor styrke og slikt mot, nei,
ikke engang fra begynnelsen.

44 Og de ble inspirert av azora-
mittene og amalekittene, som
var deres hærførere og ledere,
og av Zerahemnah, som var der-
es hærfører, eller deres øverste
leder og anfører. Ja, de kjempet
som drager, og mange av ne-
phittene falt for deres hånd, ja,
for de kløvde mange hjelmer i
to, og de gjennomboret mange
brystskjold, og de hugget av
mange armer, og slik hugget
lamanittene i vilt raseri.
45 Likevel var nephittene in-

spirert av en bedre sak, for de
akjempet ikke for kongedøm-
me eller makt, men de kjempet
for sine hjem og sin bfrihet, sine
hustruer og sine barn og for alt
de hadde, ja, for sin måte å tilbe
på og for sin kirke.
46 Og de gjorde det de følte de

var aforpliktet til og som de
skyldte sin Gud, for Herren
hadde sagt til dem og også til
deres fedre: bHvis dere ikke er
skyldige i den cførste krenkelse
og heller ikke i den andre, skal
dere ikke la dere drepe av
deres fiender.
47 Og videre har Herren

sagt: Dere skal aforsvare deres

familier like til blodsutgytelse.
Derfor, av denne grunn kjempet
nephittene mot lamanittene for
å forsvare seg selv og sine fami-
lier og sine jordeiendommer, sitt
land og sine rettigheter og sin
religion.

48 Og det skjedde at da Moro-
nis menn så hvor ville og rasen-
de lamanittene var, var de nær
ved å trekke seg tilbake og
flykte for dem. Og da Moroni
forsto hva de hadde i sinne,
sendte han beskjed og inspirerte
deres hjerter med disse tanker,
ja, tanken på deres jordeien-
dommer og deres frihet, ja,
deres frihet fra trelldom.

49 Og det skjedde at de angrep
lamanittene igjen, og de aropte
som med én stemme til Herren
sin Gud om frihet og om å bli
spart for trelldom.

50 Og de begynte å holde
stand mot lamanittene med styr-
ke, og nettopp i samme øyeblikk
som de ropte til Herren om fri-
het, begynte lamanittene å flykte
for dem, og de flyktet like til
Sidons vann.

51 Nå var lamanittene mer
tallrike, ja, de var mer enn dob-
belt så mange som nephittene.
Likevel ble de drevet så langt at
de ble samlet i én gruppe i dalen
ved bredden av elven Sidon.

52 Derfor var de omringet av
Moronis hærstyrker, ja, på beg-
ge sider av elven, for se, på
østsiden var Lehis menn.

53 Derfor, da Zerahemnah så

44a Alma 43:6.
45a Alma 44:5.

b vs Fri, frihet.
46a vs Plikt.

b Alma 48:14;
L&p 98:33–36.

c 3 Ne 3:21;
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Lehis menn på østsiden av elven
Sidon, og Moronis hærstyrker
på vestsiden av elven Sidon og
at de var omringet av nephitte-
ne, ble de lamslått av redsel.
54 Og da Moroni så deres red-

sel, befalte han sine menn at de
skulle stanse blodsutgytelsen.

KAPITTEL 44

Moroni befaler lamanittene å inn-
gå en fredspakt eller bli drept —
Zerahemnah forkaster tilbudet, og
kampene gjenopptas — Moronis
hærstyrker slår lamanittene. Ca.
74–73 f.Kr.
Og det skjedde at de stanset og
trakk seg litt tilbake fra dem,
og Moroni sa til Zerahemnah:
Se, Zerahemnah, vi aønsker ikke
å være blodtørstige menn. Dere
vet at dere er i våre hender,
men vi ønsker likevel ikke å
drepe dere.

2 Se, vi har ikke gått til krig
mot dere for å utgyte deres blod
og få makt over dere, heller ikke
ønsker vi å bringe noen under
trelldommens åk. Men dette er
den egentlige årsak til at dere
har gått mot oss, ja, og dere er
sinte på oss på grunn av vår
religion.

3 Men nå ser dere at Herren er
med oss, og dere ser at han har
overgitt dere i våre hender. Og
nå vil jeg dere skal forstå at dette
er gjort for oss på grunn av vår
religion og vår tro på Kristus.
Og dere forstår nå at dere ikke
kan ødelegge denne vår tro.

4 Nå forstår dere at dette er den
sanne tro på Gud, ja, dere forstår
at Gud vil støtte, forvare og be-
vare oss så lenge vi er trofaste
mot ham og vår tro og vår reli-
gion, og Herren vil aldri tillate
at vi skal bli ødelagt, bare hvis
vi faller i overtredelse og fornek-
ter vår tro.

5 Og nå befaler jeg deg, Zera-
hemnah, i denne allmektige
Guds navn — han som har
styrket våre armer så vi har fått
makt over dere på grunn av vår
tro, på grunn av vår religion og
på grunn av vår amåte å tilbe på
og på grunn av vår kirke, og på
grunn av den hellige plikt vi
har til å forsørge våre hustruer
og barn, på grunn av den bfrihet
som binder oss til våre jordeien-
dommer og vårt land, ja, og også
på grunn av vår lydighet mot
Guds hellige ord som vi skylder
all vår lykke, og på grunn av alt
som er oss så kjært —

6 ja, og dette er ikke alt, jeg
befaler dere ved all den kjær-
lighet dere har til livet at dere
overleverer deres krigsvåpen
til oss, og vi vil ikke trakte etter
deres blod, men vi vil spare
deres liv hvis dere vil dra bort
og ikke mer gå til krig mot oss.

7 Og nå, hvis dere ikke gjør
dette, se, da er dere i våre hen-
der, og jeg vil befale mine menn
at de skal angripe dere og gi
deres legemer dødelige sår, så
dere alle blir drept. Og da skal vi
se hvem som skal ha makt over
dette folk, ja, vi skal se hvem
som skal bli ført i trelldom.

44 1a Alma 43:45. 5a vs Ordinanser. b vs Fri, frihet.
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8 Og nå skjedde det at da
Zerahemnah hadde hørt disse
uttalelser, kom han frem og
overleverte sitt sverd og sin sa-
bel og sin bue i Moronis hender
og sa til ham: Se, her er våre
krigsvåpen. Vi vil overlevere
dem til dere, men vi vil ikke
avlegge noen aed for dere som
vi vet at vi, og også våre barn,
kommer til å bryte. Men ta våre
krigsvåpen og la oss dra inn i
villmarken, ellers vil vi beholde
våre sverd, og vi vil enten om-
komme eller seire.

9 Se, vi er ikke av deres tro. Vi
tror ikke at det er Gud som har
overgitt oss i deres hender, men
vi tror det er deres sluhet som
har beskyttet dere mot våre
sverd. Se, det er deres abryst-
skjold og deres andre skjold som
har beskyttet dere.
10 Og da Zerahemnah hadde

avsluttet med disse ord, leverte
Moroni de sverd og krigsvåpen
han hadde mottatt, tilbake til
Zerahemnah og sa: Se, vi vil av-
slutte slaget.

11 Nå kan jeg ikke tilbakekalle
de ord jeg har uttalt. Derfor, så
sant Herren lever, skal dere ikke
dra bort hvis dere ikke avlegger
ed på at dere ikke vil vende til-
bake og gå til krig mot oss igjen.
Ettersom dere nå er i våre hen-
der, vil vi enten utgyte deres
blod på marken, eller dere skal
gå med på de betingelser som
jeg har fremsatt.

12 Og da Moroni hadde uttalt
disse ord, tok Zerahemnah sitt
sverd tilbake, og han var sint

på Moroni, og han styrtet frem
for å drepe Moroni. Men da han
løftet sverdet, se, da slo en av
Moronis soldater det til jorden,
og det brakk ved håndtaket. Og
han slo også Zerahemnah og
fjernet hans skalp, og den falt
til jorden. Og Zerahemnah trakk
seg tilbake fra dem inn blant
sine soldater.

13 Og det skjedde at soldaten
som hadde styrtet frem og som
hadde skalpert Zerahemnah, tok
skalpen opp fra jorden etter
håret og la den på spissen av
sitt sverd og holdt den frem for
dem mens han sa til dem med
høy røst:

14 Likesom denne skalpen
har falt til jorden — og det er
deres øverstkommanderendes
skalp — slik skal dere også
falle til jorden hvis dere ikke vil
overlevere deres krigsvåpen
og slutte en fredspakt før dere
drar bort.

15 Nå var det mange som ble
lamslått av redsel da de hørte
disse ord og så skalpen som
hang på sverdet, og mange kom
frem og kastet fra seg sine
krigsvåpen ved Moronis føtter
og sluttet en afredspakt. Og alle
som sluttet en pakt, fikk lov til
å dra ut i villmarken.

16 Nå skjedde det at Zerahem-
nah var overmåte rasende, og
han oppegget resten av sine sol-
dater til vrede og til å kjempe
med større kraft mot nephittene.

17 Og nå ble Moroni vred på
grunn av lamanittenes gjenstri-
dighet, derfor befalte han sine

8a vs Ed.
9a Alma 43:38.

15a 1 Ne 4:37;
Alma 50:36.
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menn at de skulle angripe dem
og slå dem ihjel. Og det skjedde
at de begynte å slå dem ihjel, ja,
og lamanittene kjempet med
sine sverd av all sin kraft.
18 Men se, deres nakne hud og

deres bare hoder var blottlagt
for nephittenes skarpe sverd.
Ja, se, de ble gjennomboret og
slått og falt overmåte hurtig for
nephittenes sverd. Og de begyn-
te å bli meiet ned, slik Moronis
soldat hadde profetert.

19 Da Zerahemnah forsto at
de alle var iferd med å bli drept,
ropte han høyt til Moroni og
lovet at både han og hans folk
ville slutte en pakt med dem
om aaldri å gå til krig mot dem
mer hvis de ville spare livet til
dem som var igjen.

20 Og det skjedde at Moroni
igjen lot dødens verk opphøre
blant folket. Og han tok krigs-
våpnene fra lamanittene, og
etter at de hadde sluttet en
afredspakt med ham, fikk de lov
til å dra ut i villmarken.
21 Nå ble ikke deres døde talt

på grunn av deres store antall,
ja, antallet av deres døde var
overmåte stort både på nephit-
tenes og lamanittenes side.

22 Og det skjedde at de kastet
sine døde i Sidons vann, og de
har drevet avgårde og er begra-
vet i havets dyp.

23 Og nephittenes, eller Moro-
nis, hærstyrker vendte tilbake
og kom til sine hus og sine jord-
eiendommer.

24 Og slik endte det attende
år av dommernes regjeringstid

over Nephis folk, og slik endte
Almas opptegnelse, som var
skrevet på Nephis plater.

Beretningen om Nephis folk og
deres kriger og uoverensstem-
melser i Helamans dager ifølge
Helamans opptegnelse, som han
førte i sine dager.
Omfatter kapittel 45 til og med 62.

KAPITTEL 45

Helaman tror Almas ord — Alma
profeterer at nephittene vil bli ut-
ryddet — Han velsigner og forban-
ner landet — Alma kan ha blitt tatt
opp ved Ånden likesom Moses —
Uenigheten vokser i Kirken. Ca.
73 f.Kr.
Se, nå skjedde det at Nephis
folk var overmåte glade fordi
Herren igjen hadde befridd
dem fra deres fienders hender.
Derfor takket de Herren sin
Gud, ja, og de afastet ofte og ba
ofte, og de dyrket Gud med
overmåte stor glede.

2 Og det skjedde i det nittende
år av dommernes regjeringstid
over Nephis folk at Alma kom
til sin sønn Helaman og sa til
ham: Tror du de ord som jeg
talte til deg om de aopptegnel-
ser som har vært ført?

3 Og Helaman sa til ham: Ja,
jeg tror.

4 Og Alma sa igjen: Tror du på
Jesus Kristus, som skal komme?

5 Og han sa: Ja, jeg tror alle de
ord som du har talt.

19a Alma 47:6.
20a Alma 62:16–17.

45 1a vs Faste.
2a Alma 37:1–5; 50:38.
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6 Og Alma sa til ham igjen: Vil
du aholde mine befalinger?
7 Og han sa: Ja, jeg vil holde

dine befalinger av hele mitt
hjerte.

8 Da sa Alma til ham: Velsignet
er du, og Herren skal agi deg
fremgang i dette landet.
9 Men se, jeg har noe å aprofe-

tere for deg, men det jeg profe-
terer for deg, skal du ikke gjøre
kjent. Ja, det jeg profeterer for
deg, skal ikke gjøres kjent før
profetien er oppfylt. Derfor,
skriv de ord som jeg skal si.
10 Og dette er ordene: Se, jeg

forstår at dette folk, nephitte-
ne, ifølge åpenbaringens ånd
som er i meg, afire hundre år fra
den tid Jesus Kristus skal åpen-
bare seg for dem, skal synke
ned i bvantro.
11 Ja, og da skal de se kriger

og pest, ja, hunger og blodsut-
gytelse helt til Nephis folk er
autslettet.
12 Ja, og dette fordi de skal

synke ned i vantro og hengi seg
til mørkets gjerninger og avel-
lyst og alle slags synder. Ja, jeg
sier til deg at fordi de skal synde
mot så mye lys og kunnskap,
ja, jeg sier til deg at den fjerde
generasjon fra den tid av ikke
helt skal gå bort før disse store
misgjerninger skal komme.

13 Og når denne store dag
kommer, se, da kommer tiden

meget snart da de som lever nå,
eller avkommet til dem som nå
regnes blant Nephis folk, aikke
mer skal regnes blant Nephis
folk.

14 Men de som blir tilbake og
ikke blir drept på denne store
og forferdelige dag, skal areg-
nes blant lamanittene og skal
bli som dem, alle unntatt noen
få som skal kalles Herrens disi-
pler, og dem skal lamanittene
forfølge helt btil de er utslettet.
Og nå, på grunn av synd skal
denne profeti bli oppfylt.

15 Og nå skjedde det at Alma,
etter at han hadde sagt disse
ting til Helaman, velsignet ham
og også sine andre sønner, og
han velsignet også landet for
de arettferdiges skyld.

16 Og han sa: Så sier Gud
Herren: aForbannet skal landet
være, ja, dette landet, for alle
nasjoner, slekter, tungemål og
folk som handler ugudelig, for
de skal bli utryddet når de er
helt modne. Og som jeg har sagt,
så skal det skje, for dette er Guds
forbannelse og bvelsignelse over
landet, for Herren kan ikke se
på synd og på cnoen måte sam-
tykke i den.

17 Og da Alma hadde sagt dis-
se ord, velsignet han akirken,
ja, alle dem som skulle stå fast i
troen fra den tid av.

18 Og da Alma hadde gjort

6a vs Guds bud;
Lydighet, lydig,
(ad)lyde.

8a 1 Ne 4:14;
Alma 48:15–16, 25.

9a vs Profeti, profetere.
10a 1 Ne 12:10–15;

Hel 13:9;

Mormon 8:6–7.
b vs Frafall; Vantro.

11a Jar 1:10;
Mormon 8:2–3, 6–7.

12a vs Begjær.
13a Hel 3:16.
14a Moroni 9:24.

b Moroni 1:1–3.

15a Alma 46:10; 62:40.
16a 2 Ne 1:7;

Alma 37:31;
Ether 2:8–12.

b L&p 130:21.
c L&p 1:31.

17a vs Jesu Kristi Kirke.
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dette, dro han ut av Zarahem-
las land som om han ville dra
inn i Meleks land. Og det skjed-
de at man aldri mer hørte noe
til ham, og om hans død eller
begravelse vet vi ikke noe.
19 Se, dette vet vi, at han var

en rettferdig mann, og det ord
kom ut i kirken at han ble tatt
opp av Ånden eller abegravet
ved Herrens hånd likesom
Moses ble. Men se, Skriftene sier
at Herren tok Moses til seg, og vi
antar at han også har tatt Alma
opp til seg i Ånden. Derfor, av
denne grunn vet vi ingenting
om hans død og begravelse.
20 Og nå skjedde det i begyn-

nelsen av det nittende år av
dommernes regjeringstid over
Nephis folk at Helaman gikk
ut blant folket for å forkynne
ordet for dem.

21 For se, på grunn av deres
kriger med lamanittene og de
mange små uoverensstemmel-
ser og forstyrrelser som hadde
vært blant folket, var det nød-
vendig at aGuds ord skulle bli
forkynt blant dem, ja, og at kir-
ken overalt skulle settes i rette
orden.
22 Derfor dro Helaman og hans

brødre ut for å opprette kirken
igjen over hele landet, ja, i hver
eneste by omkring i hele det
land som var i Nephis folks be-
sittelse. Og det skjedde at de ut-
nevnte prester og lærere i hele
landet over alle menighetene.

23 Og nå skjedde det at etter at
Helaman og hans brødre hadde

utnevnt prester og lærere over
menighetene, at det oppsto
auenighet blant dem, og de ville
ikke lytte til Helaman og hans
brødres ord.

24 Men de ble stolte og var
oppblåste i sine hjerter på grunn
av sine meget store arikdommer.
Derfor ble de rike i begne øyne
og ville ikke lytte til deres ord
om å vandre rettskaffent for Gud.

KAPITTEL 46

Amalickiah benytter seg av sam-
mensvergelse for å bli konge —
Moroni heiser frihetens fane —
Han samler folket så de kan forsvare
sin religion — Sanne troende kal-
les kristne — En levning av Josef
vil bli bevart — Amalickiah og
frafalne flykter til Nephis land —
De som ikke vil støtte frihetens sak,
blir tatt av dage. Ca. 73–72 f.Kr.
Og det skjedde at alle som ikke
ville lytte til Helamans og hans
brødres ord, gikk sammen mot
sine brødre.

2 Og se, de var overmåte vre-
de, og de var fast bestemt på å
slå dem ihjel.

3 Nå var lederen for dem som
var vrede på sine brødre, en stor
og en sterk mann, og hans navn
var Amalickiah.

4 Og Amalickiah ønsket å bli
konge, og de som var vrede,
ønsket også at han skulle være
deres konge, og de fleste av dem
var aunderdommere i landet, og
de traktet etter makt.

19a vs Forvandlede
skapninger.

21a Alma 31:5.

23a 3 Ne 11:28–29.
24a vs Rikdom.

b vs Stolthet.

46 4a Mosiah 29:11,
28–29.
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5 Og de hadde blitt forledet av
Amalickiahs smiger til å tro at
hvis de ville støtte ham og inn-
sette ham som sin konge, da
ville han sette dem til å herske
over folket.

6 Derfor ble de overtalt av
Amalickiah og vendte seg bort
til tross for Helamans og hans
brødres forkynnelse, ja, til tross
for den overmåte store omsorg
de hadde for kirken, for de var
høyprester over kirken.

7 Og det var mange i kirken
som trodde på Amalickiahs
smigrende ord, derfor vendte
de seg bort fra kirken. Og på
denne måten ble Nephis folks
stilling overmåte usikker og
farlig til tross for den store asei-
er de hadde vunnet over lama-
nittene og den store glede de
hadde følt fordi de ble befridd
ved Herrens hånd.

8 Således ser vi hvor asnart
menneskenes barn glemmer
Herren sin Gud, ja, hvor snare
de er til å begå misgjerninger
og til å bli villedet av den onde.
9 Ja, og vi ser også hvor stor

augudelighet én meget ugude-
lig mann kan forårsake blant
menneskenes barn.
10 Ja, vi ser at Amalickiah, for-

di han var en mann som la listi-
ge planer og en mann som
brukte mange smigrende ord,
villedet manges hjerter til å
handle ugudelig, ja, og til å
forsøke å ødelegge Guds kirke
og den afrihetsgrunnvoll Gud

hadde gitt dem, eller den velsig-
nelse Gud hadde sendt ut over
landet for de brettferdiges skyld.
11 Og nå skjedde det at da

Moroni, som var aøverstkom-
manderende over nephittenes
hærstyrker, fikk høre om den-
ne uenighet, ble han sint på
Amalickiah.

12 Og det skjedde at han rev
sin kappe i stykker, og han tok
en flik av den og skrev på den:
aTil erindring om vår Gud, vår
religion og frihet og vår fred,
våre hustruer og våre barn —
og han festet den til enden av
en stang.

13 Og han iførte seg sin hjelm
og sitt brystskjold og sine skjold
og spente sin rustning om sine
lender, og han tok stangen som
en flik av hans istykkerrevne
kappe var festet til (og han kal-
te den frihetens fane). Og han
bøyde seg til jorden, og han ba
inntrengende til sin Gud om at
frihetens velsignelser måtte hvi-
le over hans brødre så lenge det
fantes en flokk kristne igjen som
kunne bo i landet.

14 For det ble alle som virkelig
trodde på Kristus, og som til-
hørte Guds kirke, kalt av dem
som ikke tilhørte kirken.

15 Og de som tilhørte kirken,
var trofaste, ja, alle som virke-
lig trodde på Kristus, påtok seg
med glede Jesu aKristi navn,
eller navnet bkristne, som de
ble kalt på grunn av sin tro på
Kristus som skulle komme.

7a Alma 44:19–20.
8a Hel 12:2, 4–5.
9a Mosiah 29:17–18.

10a 2 Ne 1:7;

Mosiah 29:32.
b 2 Ne 1:7.

11a Alma 43:16–17.
12a Neh 4:14;

Alma 44:5.
15a Mosiah 5:7–9.

b Apg 11:26;
1 Pet 4:16.
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16 Og derfor ba Moroni i den-
ne stund om at de kristnes
sak og landets frihet måtte bli
begunstiget.

17 Og det skjedde at da han
hadde utøst sin sjel for Gud, kal-
te han hele landet som lå syd for
landet aØdemark, ja, og hele
landet fra nord til syd, et utvalgt
land og et frihetens land.
18 Og han sa: Gud skal visselig

ikke tillate at vi som blir foraktet
fordi vi påtar oss Kristi navn,
skal bli tråkket ned og drept —
ikke før vi bringer det over oss
ved våre egne overtredelser.

19 Og da Moroni hadde sagt
disse ord, gikk han frem blant
folket og svingte det avrevne
stykket av akappen sin i luften
så alle kunne se hva han hadde
skrevet på det avrevne stykket,
og ropte med høy røst og sa:

20 Se, la alle som vil verne om
denne fane i landet, komme frem
i Herrens styrke og slutte en
pakt om at de vil forsvare sine
rettigheter og sin religion, så
Gud Herren kan velsigne dem.

21 Og det skjedde at da Moroni
hadde uttalt disse ord, se, da
kom folket løpende med sin
rustning spent om sine lender,
rev sine klær i stykker som et
tegn eller som en pakt på at de
ikke ville forsake Herren sin
Gud, eller med andre ord, hvis
de skulle overtre Guds befalin-
ger eller falle i overtredelse og
askamme seg over å påta seg

Kristi navn, skulle Herren søn-
derrive dem slik de hadde revet
sine klær i stykker.

22 Dette var pakten de inn-
gikk, og de kastet sine klær for
Moronis føtter og sa: Vi slutter
den pakt med vår Gud at vi vil
la oss ødelegge likesom våre
brødre i landet mot nord hvis
vi faller i overtredelse. Ja, han
kan kaste oss for våre fienders
føtter, slik vi har kastet våre
klær for dine føtter for å bli
tråkket under fot hvis vi faller i
overtredelse.

23 Moroni sa til dem: Se, vi er
en levning av Jakobs ætt, ja, vi er
en levning av aJosefs bætt. Josefs
ckjortel ble revet i mange styk-
ker av hans brødre, ja, og se, la
oss huske å holde Guds befa-
linger, ellers skal våre klær bli
revet i stykker av våre brødre,
og vi blir kastet i fengsel eller
solgt eller slått ihjel.

24 Ja, la oss som er en alevning
av Josef, bevare vår frihet. Ja, la
oss huske de ord Jakob sa før
han døde. For se, han så at en
del av levningen av Josefs kjor-
tel var blitt bevart og ikke var
blitt ødelagt, og han sa: På sam-
me måte som denne levning av
min sønns kjortel er blitt bevart,
skal også en blevning av min
sønns ætt bli bevart ved Guds
hånd, og han skal ta den til seg,
mens resten av Josefs ætt skal
gå til grunne på samme måte
som resten av hans kjortel.

17a Alma 22:30–31.
19a vs Banner.
21a 1 Ne 8:25–28;

Mormon 8:38.
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25 Se, dette bedrøver min sjel.
Likevel har min sjel glede i min
sønn på grunn av den del av
hans ætt som Gud skal ta til seg.

26 Se, dette var Jakobs ord.
27 Og hvem vet om ikke res-

ten av Josefs ætt som skal gå til
grunne likesom hans kjortel, er
de som har vendt seg bort fra
oss? Ja, og slik skal det også gå
med oss hvis vi ikke står fast i
troen på Kristus.

28 Og nå skjedde det at da
Moroni hadde sagt disse ord,
gikk han ut og sendte også bud
til alle deler av landet hvor det
var opprør, og samlet alle som
ønsket å forsvare sin frihet, så
de kunne holde stand mot
Amalickiah og dem som hadde
vendt seg bort og som ble kalt
Amalickiahitter.

29 Og det skjedde at da Ama-
lickiah så at Moronis folk var
mer tallrike enn Amalickiahit-
tene, og han også forsto at hans
folk tvilte på rettferdigheten av
den sak som de hadde gått inn
for, derfor, fordi han fryktet at
han ikke ville lykkes i sitt for-
søk, tok han dem av sitt folk
som ville bli med ham, og dro
inn i Nephis land.

30 Nå syntes ikke Moroni det
var nødvendig at lamanittene
skulle få mer styrke, derfor
tenkte han å avskjære Amalicki-
ahs folk eller ta dem og føre dem
tilbake og ta Amalickiah av
dage. Ja, for han visste at han
ville oppegge lamanittene til
vrede mot dem og få dem til å
gå i krig mot dem, og dette

visste han at Amalickiah ville
gjøre, så han kunne oppnå sine
hensikter.

31 Derfor tenkte Moroni det
var nødvendig at han tok sine
hærstyrker som var samlet og
hadde væpnet seg og inngått
en pakt om å bevare freden —
og det skjedde at han tok sin
hærstyrke og marsjerte med
sine telt ut i villmarken for å
stanse Amalickiahs fremryk-
ning i villmarken.

32 Og det skjedde at han
handlet etter sitt ønske og mar-
sjerte ut i villmarken og stanset
Amalickiahs hærstyrker.

33 Og det skjedde at Amalicki-
ah flyktet med et lite antall av
sine menn, og resten ble over-
gitt i Moronis hender og ført
tilbake til Zarahemlas land.

34 Nå var Moroni en mann
som var autnevnt av de øverste
dommere og ved folkets stem-
me. Derfor kunne han gjøre som
han ønsket med nephittenes
hærstyrker, mobilisere dem og
utøve myndighet over dem.

35 Og det skjedde at alle Ama-
lickiahitter som ikke ville inngå
en pakt om å støtte frihetens sak
så de kunne opprettholde en fri
styreform, lot han bli drept, og
det var bare noen få som avviste
frihetspakten.

36 Og det skjedde også at han
lot frihetens fane bli heist på
hvert eneste tårn som fantes i
hele det land som var i nephit-
tenes besittelse, og slik plantet
Moroni frihetsbanneret blant
nephittene.

34a Alma 43:16.
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37 Og de begynte å få fred i
landet igjen, og derfor bevarte
de freden i landet nesten til
slutten av det nittende år av
dommernes regjeringstid.

38 Og Helaman og ahøypres-
tene opprettholdt også orden i
kirken, ja, i fire år hadde de me-
get fred og glede i kirken.
39 Og det skjedde at det var

mange som døde, faste i atroen
på at deres sjeler ville bli forløst
av Herren, Jesus Kristus. Derfor
forlot de verden i glede.
40 Og det var noen som døde

av feber, som til visse årsti-
der forekom meget hyppig i
landet — men ikke så mange av
feber på grunn av de utmerkede
egenskaper de mange aplanter
og røtter hadde som Gud hadde
beredt for å fjerne årsaken til
sykdommer menneskene var ut-
satt for på grunn av klimatiske
forhold —

41 men det var mange som
døde i høy alder, og de som
døde i troen på Kristus, må vi
nødvendigvis anta er alykkeli-
ge i ham.

KAPITTEL 47

Amalickiah benytter seg av svik,
mord og intriger for å bli lamanit-
tenes konge — Frafalne nephitter
er mer ugudelige og grusomme enn
lamanittene. Ca. 72 f.Kr.
Nå vil vi i vår opptegnelse ven-
de tilbake til Amalickiah og dem
som hadde aflyktet med ham ut

i villmarken. For se, han hadde
tatt med seg dem som ville føl-
ge ham, og dro opp til bNephis
land blant lamanittene og opp-
egget lamanittene til vrede mot
Nephis folk, så lamanittenes
konge sendte en kunngjøring ut
over hele sitt land blant hele sitt
folk og ba dem samle seg igjen
for å gå til krig mot nephittene.

2 Og det skjedde at da kunn-
gjøringen hadde gått ut blant
dem, ble de overmåte redde, ja,
de var redde for å være kongen
til mishag, og de var også redde
for å gå til krig mot nephittene
av frykt for å miste livet. Og det
skjedde at de ikke ville — de
fleste av dem ville ikke adlyde
kongens befaling.

3 Og nå skjedde det at kongen
ble vred på grunn av deres uly-
dighet, derfor ga han Amalicki-
ah kommandoen over den del
av hærstyrken som var lydig
mot hans befaling, og befalte
ham å dra ut og tvinge dem til å
gripe til våpen.

4 Men se, det var dette Ama-
lickiah ønsket, for han var en
meget listig mann til å gjøre
ondt, derfor la han en plan i sitt
hjerte om å avsette lamanitte-
nes konge.

5 Og nå hadde han fått kom-
mandoen over den del av lama-
nittene som sto på kongens side,
og han forsøkte å vinne tillit
hos dem som ikke var lydige.
Derfor dro han ut til det sted
som kaltes aOnidah, for dit had-
de alle lamanittene flyktet, for

38a Alma 46:6.
39a Moroni 7:3, 41.
40a L&p 89:10.

41a Åp 14:13.
47 1a Alma 46:33.

b 2 Ne 5:5–8;

Omni 1:12–13.
5a Alma 32:4.
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de oppdaget at hærstyrken kom,
og da de trodde at den kom
for å drepe dem, flyktet de til
Onidah, til våpenplassen.
6 Og de hadde utnevnt en

mann til å være deres konge og
leder, for de hadde gjort seg opp
sin mening og var fast bestemt
på ikke å la seg tvinge til å gå
mot nephittene.

7 Og det skjedde at de hadde
samlet seg på toppen av fjellet
som ble kalt Antipas, og der
forberedte de seg til kamp.

8 Nå hadde ikke Amalickiah
tenkt å kjempe mot dem slik
kongen hadde befalt, men se,
han hadde til hensikt å vinne
tillit hos lamanittenes hærstyr-
ker, så han kunne stille seg i
spissen for dem og avsette kon-
gen og ta riket i besittelse.

9 Og se, det skjedde at han lot
sin hærstyrke slå opp teltene
sine i dalen som lå like i nærhe-
ten av fjellet Antipas.

10 Og det skjedde at han om
natten i all hemmelighet sendte
et bud til fjellet Antipas med
ønske om at han som ledet dem
som var oppe i fjellet, og hvis
navn var Lehonti, skulle kom-
me ned til foten av fjellet, for
han ønsket å tale med ham.

11 Og det skjedde at da Lehonti
mottok budskapet, våget han
ikke å gå ned til foten av fjellet.
Og det skjedde at Amalickiah
sendte bud for annen gang med
ønske om at han skulle komme
ned, og det skjedde at Lehonti
ikke ville, og han sendte bud
for tredje gang.

12 Og det skjedde at da
Amalickiah forsto at han ikke
kunne få Lehonti til å komme
ned fra fjellet, gikk han opp i
fjellet nesten til Lehontis leir,
og for fjerde gang sendte han
bud til Lehonti med ønske om
at han skulle komme ned, og at
han skulle ta sine livvakter
med seg.

13 Og det skjedde at da Le-
honti hadde kommet ned til
Amalickiah med sine livvakter,
ville Amalickiah at han skulle
komme ned med sin hærstyrke
om natten og omringe de menn
i deres leir som kongen hadde
gitt ham kommandoen over,
og at han ville overgi dem i
Lehontis hender hvis han ville
gjøre ham (Amalickiah) til
nestkommanderende over hele
hærstyrken.

14 Og det skjedde at Lehonti
kom ned med sine menn og
omringet Amalickiahs menn
så de, før de våknet ved dag-
gry, var omringet av Lehontis
hærstyrker.

15 Og det skjedde at da de så
at de var omringet, ba de Ama-
lickiah inntrengende om å la
dem slå seg sammen med sine
brødre så de ikke ble drept. Nå
var det nettopp dette Amalicki-
ah ønsket.

16 Og det skjedde at han over-
ga sine menn, astikk i strid med
kongens befaling. Nå var det
nettopp dette Amalickiah øn-
sket så han kunne gjennomføre
sine planer om å avsette kongen.

17 Nå hadde lamanittene den

16a Alma 47:3.
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skikk at hvis deres øverste leder
ble drept, ble den nest øverste
leder valgt til å være deres øver-
ste leder.
18 Og det skjedde at Ama-

lickiah lot en av sine tjenere gi
Lehonti gift, litt om gangen, så
han døde.

19 Da nå Lehonti var død,
valgte lamanittene Amalickiah
til sin leder og øverstkomman-
derende.

20 Og det skjedde at Ama-
lickiah marsjerte med sine hær-
styrker (for han hadde oppnådd
det han ønsket) til Nephis
land, til byen Nephi, som var
hovedstad.

21 Og kongen og hans livvak-
ter gikk ut for å møte ham, for
han trodde at Amalickiah had-
de utført hans befaling og at
Amalickiah hadde samlet en så
stor hærstyrke for å gå til krig
mot nephittene.

22 Men se, da kongen kom ut
for å møte Amalickiah, lot han
sine tjenere gå frem for å møte
kongen. Og de gikk frem og
bøyde seg for kongen og lot som
de viste ham respekt på grunn
av hans storhet.

23 Og det skjedde at kongen
rakte ut sin hånd for at de skulle
reise seg opp, slik skikken var
hos lamanittene som tegn på
fred, en skikk de hadde tatt fra
nephittene.

24 Og det skjedde at da den
første hadde reist seg opp
fra marken, se, da dolket han
kongen i hjertet, og han falt til
jorden.

25 Da flyktet kongens tjenere,
og Amalickiahs tjenere ropte
og sa:

26 Se, kongens tjenere dolket
ham i hjertet, og han har falt og
de har flyktet. Kom og se.

27 Og det skjedde at Amalicki-
ah ga sine hærstyrker ordre om
å rykke frem for å se hva som
hadde skjedd med kongen. Og
da de kom frem til stedet og fant
kongen liggende i sitt blod, lot
Amalickiah som han var rasen-
de og sa: Dra ut alle som elsket
kongen, og forfølg hans tjenere
så de kan bli drept.

28 Og det skjedde at alle som
elsket kongen, da de hørte disse
ord, dro ut og forfulgte kon-
gens tjenere.

29 Da kongens tjenere så at
de ble forfulgt av en hærstyrke,
ble de redde igjen og flyktet ut
i villmarken og kom over til
Zarahemlas land og slo seg
sammen med aAmmons folk.

30 Og hærstyrken som for-
fulgte dem, vendte tilbake etter
å ha oppgitt forfølgelsen. Og
derfor, ved sitt bedrageri vant
Amalickiah folkets hjerter.

31 Og det skjedde at han neste
dag dro inn i byen Nephi med
sine hærstyrker og tok byen i
besittelse.

32 Og nå skjedde det at da
dronningen fikk høre at kongen
var drept — for Amalickiah
hadde sendt et bud til dronnin-
gen for å fortelle henne at kon-
gen hadde blitt drept av sine
tjenere, at han hadde forfulgt
dem med sin hærstyrke, men

29a Alma 43:11–12. vs Anti-Nephi-Lehis folk.
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til ingen nytte, og at de hadde
greid å flykte —
33 derfor, da dronningen had-

de mottatt denne beskjeden,
sendte hun bud til Amalickiah
og ba ham spare byens befolk-
ning, og hun ønsket også at han
skulle komme inn til henne, og
hun ønsket også at han skulle
ta med seg vitner som kunne
vitne om kongens død.

34 Og det skjedde at Amalicki-
ah tok med seg den samme tje-
neren som hadde drept kongen,
og alle de andre som var med
ham, og gikk inn til dronningen
der hvor hun satt. Og de vitnet
alle for henne om at kongen ble
drept av sine egne tjenere, og de
sa også: De har jo flyktet, vitner
ikke det mot dem? Og slik fjer-
net de dronningens tvil med
hensyn til kongens død.

35 Og det skjedde at Amalicki-
ah innyndet seg hos dronnin-
gen, og tok henne til hustru, og
derfor, ved sitt bedrageri og ved
sine listige tjeneres hjelp, tileg-
net han seg riket, ja, han ble
anerkjent som konge over hele
landet, blant hele det lamanittis-
ke folk, som abesto av lamanitter
og lemuelitter og ishmaelitter og
alle som hadde vendt seg bort
fra nephittene, fra Nephis re-
gjeringstid og ned til denne tid.

36 Nå hadde disse afrafalne
fått den samme undervisning
og den samme opplæring som
nephittene, ja, de var blitt un-
dervist og gitt den samme
bkunnskap om Herren. Likevel
er det forunderlig å se at ikke

lenge etter at de brøt ut, ble
de mer forherdet og cubøyelige
og villere, mer ugudelige og
grusomme enn lamanittene. De
lot seg beruse av lamanittenes
tradisjoner og henga seg til
dovenskap og allslags vellyst,
ja, de glemte fullstendig Herren
sin Gud.

KAPITTEL 48

Amalickiah oppegger lamanittene
mot nephittene — Moroni forbere-
der sitt folk til å forsvare de kristnes
sak — Han fryder seg over frihet
og uavhengighet og er en mektig
Guds mann. Ca. 72 f.Kr.
Og nå skjedde det at så snart
Amalickiah hadde tatt makten
i riket, begynte han å påvirke
lamanittenes hjerter mot Nephis
folk, ja, han utpekte menn til å
tale til lamanittene fra deres
tårn — mot nephittene.

2 Og slik påvirket han deres
hjerter mot nephittene, ja, i den
grad at da han i slutten av det
nittende år av dommernes re-
gjeringstid hadde gjennomført
sine planer så langt og hadde
blitt gjort til konge over lama-
nittene, søkte han også å regje-
re over hele landet, ja, og over
alt folket som var i landet, både
nephittene og lamanittene.

3 Derfor hadde han gjennom-
ført sin plan, for han hadde for-
herdet lamanittenes hjerter og
forblindet deres sinn og oppeg-
get dem til vrede i den grad at
han hadde samlet en tallrik

35a Jak bok 1:13–14.
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hærskare for å gå til kamp mot
nephittene.
4 For på grunn av sitt folks

store antall var han fast bestemt
på å vinne over nephittene og
bringe dem i trelldom.

5 Og derfor utnevnte han zo-
ramitter til ahærførere, for de
var best kjent med nephittenes
styrke og deres tilfluktssteder
og deres byers svakeste punk-
ter. Derfor utnevnte han dem
til hærførere over sine styrker.

6 Og det skjedde at de tok med
seg sitt utstyr og rykket frem
mot Zarahemlas land gjennom
villmarken.

7 Og det skjedde at mens
Amalickiah på denne måten
hadde grepet til seg makten
ved svik og bedrageri, hadde
Moroni på sin side aberedt fol-
kets sinn til å være trofaste mot
Herren sin Gud.
8 Ja, han hadde forsterket ne-

phittenes hærstyrker og bygget
små festninger eller tilflukts-
steder, kastet opp jordvoller
rundt omkring sine styrker, og
han hadde også bygget sten-
murer omkring dem, omkring
deres byer og ved landets gren-
ser, ja, omkring hele landet.

9 Og i deres svakeste festnings-
verker plasserte han det største
antall menn. Og slik styrket og
befestet han det land som var i
nephittenes besittelse.

10 Og slik forberedte han seg
på å aforsvare deres frihet, deres
jordeiendommer, deres hustruer

og deres barn og deres fred, så
de kunne leve for Herren sin
Gud, og så de kunne bevare det
som deres fiender kalte de
kristnes sak.

11 Og Moroni var en sterk og
en mektig mann, han var en
mann med en fullkommen afor-
ståelse, ja, en mann som ikke
fant behag i blodsutgytelse, en
mann hvis sjel gledet seg over
at landet var fritt og uavhengig,
og at brødrene var fri for trell-
dom og slaveri,

12 ja, en mann hvis hjerte
svulmet av takknemlighet til sin
Gud for de mange privilegier
og velsignelser han skjenket
folket, en mann som arbeidet
overmåte iherdig for sitt folks
avelferd og trygghet.
13 Ja, og han var en mann som

var fast i troen på Kristus, og
han hadde asverget en ed at
han ville forsvare sitt folk, sine
rettigheter og sitt land og sin
religion, selv om det skulle kre-
ve hans blod.

14 Nå var nephittene opplært
til å forsvare seg mot sine
fiender, ja, til blodsutgytelse om
nødvendig. Ja, og de var også
opplært til aaldri å skade noen,
ja, til aldri å løfte sverdet unn-
tatt mot en fiende, unntatt for å
forsvare sitt liv.

15 Og det var deres tro at hvis
de gjorde dette, ville Gud la det
gå dem vel i landet, eller med
andre ord, hvis de trofast holdt
Guds bud, ville han la det gå
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dem vel i landet, ja, ville adva-
re dem så de kunne flykte eller
forberede seg til krig i forhold
til den fare de befant seg i,
16 og også at Gud ville la dem

få vite hvor de skulle dra for å
forsvare seg mot sine fiender,
og ved å gjøre det, ville Herren
befri dem. Og dette var Moronis
tro, og hans hjerte frydet seg,
aikke ved å utgyte blod, men
ved å gjøre godt, ved å bevare
sitt folk, ja, ved å holde Guds
bud, ja, og motstå misgjerning.
17 Ja, sannelig, sannelig sier jeg

til dere at hvis alle mennesker
hadde vært og var og alltid vil-
le være som Moroni, se, da ville
helvetes krefter ha blitt rystet
for evig, ja, adjevelen ville aldri
ha makt over menneskenes
barns hjerter.

18 Se, han var en mann like-
som Ammon, Mosiahs sønn, ja,
også som Mosiahs øvrige søn-
ner, ja, og Alma og hans sønner
også, for de var alle Guds menn.

19 Se, Helaman og hans brø-
dre tjente folket like mye som
Moroni, for de forkynte Guds
ord, og de døpte til omvendelse
alle mennesker som ville lytte
til deres ord.

20 Og derfor gikk de frem, og
folket aydmyket seg på grunn
av deres ord, ja, så de ble rikt
bbegunstiget av Herren. Og
derfor var de fri for innbyrdes
kriger og stridigheter, ja, i et
tidsrom av fire år.

21 Men som jeg har sagt, i
slutten av det nittende år, ja, til

tross for at de selv hadde fred
iblant seg, ble de, meget mot
sin vilje, tvunget til å kjempe
mot sine brødre, lamanittene.

22 Ja, når alt kom til alt gikk
det faktisk mange år før deres
kriger mot lamanittene opphør-
te, til tross for deres store uvilje.

23 Nå var de abedrøvet fordi
de måtte gripe til våpen mot
lamanittene, for de fant ikke
behag i blodsutgytelse. Ja, og
dette var ikke alt. De var bedrø-
vet over å være det redskap som
sendte så mange av deres brø-
dre ut av denne verden og inn
i en evig verden — uforberedt
på å møte sin Gud.

24 Likevel kunne de ikke fin-
ne seg i å ofre sine liv så deres
ahustruer og deres barn ble slak-
tet ned med barbarisk råskap
av dem som en gang hadde
vært deres brødre, ja, og hadde
bfalt fra deres kirke og hadde
forlatt dem og hadde dratt ut
for å drepe dem ved å slutte seg
til lamanittene.

25 Ja, de kunne ikke tåle at
deres brødre skulle glede seg
over nephittenes blod så lenge
det fantes noen som holdt
Guds bud, for Herren hadde
gitt det løfte at hvis de ville
holde hans bud, skulle det gå
dem vel i landet.

KAPITTEL 49

De fremstormende lamanitter grei-
er ikke å innta de befestede byene
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Ammonihah og Noah — Amalicki-
ah forbanner Gud og sverger at han
skal drikke Moronis blod — Hela-
man og hans brødre fortsetter å
styrke Kirken. Ca. 72 f.Kr.

Og nå skjedde det i den ellevte
måned av det nittende år, på
den tiende dag i måneden, at
man så lamanittenes hærstyrker
nærme seg Ammonihahs land.
2 Og se, byen hadde blitt byg-

get opp igjen, og Moroni hadde
stasjonert en hæravdeling ved
bygrensen, og de hadde kastet
opp jordvoller rundt omkring
for å beskytte seg mot lamanit-
tenes piler og stener, for se, de
kjempet med stener og med
piler.

3 Se, jeg sa at byen aAmmoni-
hah hadde blitt bygget opp
igjen, ja, jeg sier til dere at den
var delvis bygget opp igjen. Og
fordi lamanittene en gang had-
de ødelagt den på grunn av fol-
kets misgjerninger, trodde de
at den nok en gang ville være et
lett bytte for dem.

4 Men se, hvor stor var ikke
deres fortvilelse, for se, nephit-
tene hadde gravet opp en jord-
voll omkring seg som var så
høy at lamanittene ikke kunne
kaste sine stener og skyte sine
piler på dem med noen virk-
ning. Heller ikke kunne de
angripe dem unntatt gjennom
inngangen.

5 Nå var lamanittenes hærføre-
re denne gang overmåte forbau-
set over hvor kloke nephittene

hadde vært til å forberede steder
hvor de kunne forskanse seg.

6 Nå hadde lamanittenes lede-
re trodd, ja, de trodde at de
på grunn av sitt store antall
skulle få anledning til å angri-
pe dem slik de hittil hadde
gjort. Ja, og de hadde også
utstyrt seg med skjold og med
brystskjold, og de hadde også
utstyrt seg med klær av skinn,
ja, meget tykke klær for å
dekke sin nakenhet.

7 Og fordi de hadde forberedt
seg på denne måten, trodde de
at de med letthet kunne over-
manne sine brødre og bringe
dem i trelldom eller slå dem
ihjel og slakte dem ned etter
eget forgodtbefinnende.

8 Men se, til deres umåtelig
store forbauselse var de aforbe-
redt til å ta imot dem på en
måte som aldri før hadde vært
kjent blant Lehis barn. De var
nå beredt til å kjempe mot la-
manittene etter de instruksjoner
Moroni ga dem.

9 Og det skjedde at lamanitte-
ne, eller Amalickiahittene, var
overmåte forbauset over hvor-
dan de hadde gjort sine krigs-
forberedelser.

10 Dersom nå kong Amalickiah
hadde kommet ned fra aNephis
land i spissen for sin hærstyrke,
ville han kanskje ha latt lamanit-
tene angripe nephittene i byen
Ammonihah, for se, han hadde
ingen respekt for sitt folks blod.

11 Men se, Amalickiah kom
ikke ned for å kjempe selv, og

49 3a Alma 16:2–3, 9, 11.
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hans hærførere våget ikke å
angripe nephittene i byen Am-
monihah, for Moroni hadde for-
andret nephittenes måte å gå
frem på så mye at lamanittene
ble oppgitt over deres tilbake-
trukne stillinger, og de kunne
ikke angripe dem.
12 Derfor vendte de tilbake til

villmarken og tok med seg alt
sitt utstyr og marsjerte mot lan-
det Noah, da de antok at det
var det nest beste sted de kun-
ne angripe nephittene.

13 For de visste ikke at Moro-
ni hadde befestet, eller hadde
bygget afestninger hvor de kun-
ne forskanse seg, i hver eneste
by omkring i hele landet. Derfor
rykket de frem mot landet Noah
med en fast beslutning, ja, der-
es hærførere gikk frem og avla
ed på at de ville utrydde folket
i denne byen.

14 Men se, til deres store for-
bauselse var byen Noah, som
hittil hadde vært et svakt sted,
nå blitt sterk ved Moronis hjelp,
ja, den overgikk til og med byen
Ammonihah i styrke.

15 Og se, dette var klokt av
Moroni, for han hadde antatt at
de ville bli skremt ved byen
Ammonihah, og da byen Noah
hittil hadde vært den svakeste
del av landet, ville de derfor
marsjere dit for å kjempe. Og
på denne måten gikk det som
han ønsket.

16 Og se, Moroni hadde ut-
nevnt Lehi til hærfører for men-
nene i denne byen, og det var
den asamme Lehi som kjempet

mot lamanittene i dalen øst for
elven Sidon.

17 Og se, nå skjedde det at da
lamanittene oppdaget at det var
Lehi som hadde kommandoen
i byen, ble de oppgitt igjen, for
de var overmåte redde for Lehi.
Likevel hadde deres hærførere
sverget med en ed at de ville
angripe byen, derfor rykket de
frem med sine styrker.

18 Men se, lamanittene kunne
ikke komme inn i festningene
hvor de hadde forskanset seg,
noen annen vei enn gjennom
inngangen. På grunn av den
høye jordvollen som var blitt
kastet opp og den dype grøften
som var blitt gravet omkring,
kunne de bare komme inn gjen-
nom inngangen.

19 Og derfor var nephittene
beredt til å drepe alle som for-
søkte å klatre opp for å komme
inn i festningen en annen vei,
ved å kaste stener og skyte piler
mot dem.

20 Derfor var de beredt, ja, en
gruppe av deres sterkeste menn
var beredt med sine sverd og
sine slynger til å slå ned alle
som forsøkte å komme inn gjen-
nom inngangen til det sted hvor
de hadde forskanset seg, og slik
var de beredt til å forsvare seg
mot lamanittene.

21 Og det skjedde at lamanit-
tenes befalingsmenn førte sine
avdelinger i stilling foran inn-
gangen og begynte å kjempe
mot nephittene for å komme inn
dit hvor de hadde forskanset
seg. Men se, gang på gang ble

13a Alma 48:8. 16a Alma 43:35.
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de drevet tilbake og ble slaktet
ned i et enormt antall.
22 Da de nå forsto at de ikke

kunne overmanne nephittene
ved inngangen, begynte de å
rive ned deres jordvoller for å
lage en passasje inn til deres
hærstyrker så de kunne kjempe
på like vilkår. Men se, da de
forsøkte dette, ble de meiet ned
av stener og piler som ble slyn-
get mot dem, og istedenfor å
fylle grøftene deres ved å rive
ned jordvollene, ble de delvis
fylt av deres døde og sårede
legemer.

23 Derfor hadde nephittene all
makt over sine fiender, og slik
forsøkte lamanittene å drepe ne-
phittene inntil alle deres hærfø-
rere var blitt slått ihjel. Ja, over
tusen lamanitter var drept,
mens derimot ikke en eneste én
av nephittene var drept.

24 Det var omtrent femti som
var såret, som hadde vært ut-
satt for lamanittenes piler ved
inngangen, men de var beskyt-
tet av sine skjold og sine bryst-
skjold og sine hjelmer, derfor
var de såret i benene, mange
svært alvorlig.

25 Og det skjedde at da lama-
nittene så at alle deres hærføre-
re var drept, flyktet de ut i
villmarken. Og det skjedde at
de vendte tilbake til Nephis land
for å fortelle sin konge, Ama-
lickiah, som var nephitt av fød-
sel, om sitt store tap.

26 Og det skjedde at han ble
overmåte vred på sine folk fordi
han ikke hadde fått sitt ønske

oppfylt med hensyn til nephit-
tene, han hadde ikke greid å
bringe dem under trelldom-
mens åk.

27 Ja, han var overmåte rasen-
de, og han aforbannet Gud og
Moroni også, og sverget med
en bed at han ville drikke hans
blod, og dette fordi Moroni
hadde holdt Guds bud ved å
gjøre forberedelser for å be-
skytte sitt folk.

28 Og det skjedde at Nephis
folk på sin side atakket Herren
sin Gud for hans makeløse
kraft til å fri dem ut av deres
fienders hender.

29 Og slik endte det nittende
år av dommernes regjeringstid
over Nephis folk.

30 Ja, og det var sammenhen-
gende fred blant dem og over-
måte stor fremgang i kirken på
grunn av den aktpågivenhet og
iver de viste Guds ord, som ble
forkynt for dem av Helaman og
Shiblon og Corianton og Am-
mon og hans brødre, ja, og av
alle som hadde blitt ordinert
ved aGuds hellige orden, var
døpt til omvendelse og sendt
ut for å forkynne blant folket.

KAPITTEL 50

Moroni befester nephittenes land-
områder — De bygger mange nye
byer — Nephittene ble rammet av
kriger og ødeleggelser når de var
ugudelige og avskyelige — Mori-
anton og hans opprørere blir besei-
ret av Teancum — Nephihah dør,

27a vs Gudsbespottelse.
b Apg 23:12.

28a vs Takknemlig,
takknemlighet,

takksigelse.
30a Alma 43:2.
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og hans sønn, Pahoran, overtar
dommersetet. Ca. 72–67 f.Kr.

Og nå skjedde det at Moroni
ikke sluttet å forberede seg til
krig, eller å forsvare sitt folk
mot lamanittene, for i begyn-
nelsen av det tyvende år av
dommernes regjeringstid lot
han sine hærstyrker begynne å
grave opp jordvoller omkring
alle byer i hele det land som var
i nephittenes besittelse.
2 Og øverst på disse jordvolle-

ne lot han legge tømmerstokker,
ja, han bygget tømmerforskans-
ninger i mannshøyde omkring
byene.

3 Og han sørget for at det
ovenpå disse tømmerforskans-
ningene ble bygget en spiss
palisade — den ble bygget
ovenpå tømmerforskansningen,
og den var sterk og høy.

4 Og han sørget for at det ble
reist tårn hvor man kunne se
over denne palisaden, og han
sørget for at det ble bygget
trygge steder i disse tårnene så
lamanittenes stener og piler
ikke kunne skade dem.

5 Og de ble opplært så de kun-
ne kaste stener fra toppen av
dem, ifølge sitt ønske og sin
styrke, og slå ihjel dem som for-
søkte å nærme seg byens murer.

6 På denne måten bygget
Moroni sterke forsvarsstillinger
rundt hver eneste by i hele lan-
det, så de kunne holde stand
mot sine fiender når de kom.

7 Og det skjedde at Moroni lot
sine styrker dra ut i villmarken

i øst, ja, de dro ut og drev alle
lamanittene som var i villmar-
ken i øst, inn i deres egne land-
områder som lå syd for
Zarahemlas land.

8 Og Nephis land strakte seg i
rett linje fra havet i øst til havet
i vest.

9 Og det skjedde at da Moroni
hadde drevet alle lamanittene
ut av villmarken i øst, som lå
nord for de landområder de selv
var i besittelse av, sørget han
for at de innbyggere som var i
Zarahemlas land og i landet
omkring, dro ut til villmarken i
øst, ja, helt ut til havet, for å ta
landet i besittelse.

10 Og han utplasserte også
styrker i det område i syd som
grenset til deres besittelser, og
lot dem bygge afestningsverker
så de kunne beskytte sine styr-
ker og sitt folk mot fienden.

11 Og slik fjernet han lamanit-
tene fra alle deres sterke for-
svarsstillinger i villmarken i øst,
ja, også i vest, og han befestet
grenselinjen mellom nephitte-
ne og lamanittene, mellom Za-
rahemlas land og Nephis land,
fra havet i vest og forbi elven
Sidons utspring. Nephittene var
altså i besittelse av hele landet i
nord, ja, av hele det land som lå
nord for landet Overflod — så
langt som de ønsket.

12 Slik forsøkte Moroni med
sine hærstyrker, som vokste for
hver dag på grunn av den
forsikring om beskyttelse som
hans arbeide ga dem, å stenge
lamanittenes styrke og makt

50 10a Alma 49:18–22.
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ute fra de landområder de var
i besittelse av, så de ikke
skulle ha noen makt over deres
landområder.
13 Og det skjedde at nephitte-

ne begynte å legge grunnvollen
til en by. Og de kalte byen
Moroni, og den lå ved havet i
øst, og den grenset i syd til
lamanittenes besittelser.

14 Og de begynte også å legge
grunnvollen til en by mellom
byen Moroni og byen Aaron
på grensen mellom Aaron og
Moroni, og de kalte byen, eller
landet, Nephihah.

15 Og de begynte også i samme
år å bygge mange byer i nord,
én av dem, som de kalte Lehi,
ble bygget på en spesiell måte
og lå ute ved havet i nord.

16 Og slik endte det tyvende år.
17 Og under disse gunstige

omstendigheter levde Nephis
folk i begynnelsen av det en og
tyvende år av dommernes re-
gjeringstid over Nephis folk.

18 Og det gikk dem overmåte
vel, og de ble overmåte rike, ja,
og de formerte seg og ble sterke
i landet.

19 Og således ser vi hvor barm-
hjertig og rettferdig Herren all-
tid er når det gjelder å oppfylle
alle sine ord til menneskenes
barn, ja, vi ser nå at de ord som
han talte til Lehi er gått i opp-
fyllelse, og de lød:

20 Velsignet er du og dine
barn, og de skal bli velsignet, og
det skal gå dem vel i landet i den
grad de holder mine bud. Men
husk at i den grad de ikke vil

holde mine bud, skal de bli aav-
skåret fra Herrens nærhet.

21 Og vi ser at disse løfter har
gått i oppfyllelse for Nephis
folk, for det har vært deres
uenighet og deres stridigheter,
ja, deres mord og deres plyn-
dring, deres avgudsdyrkelse,
deres horlevnet og deres av-
skyeligheter innbyrdes som har
bragt deres kriger og deres
ødeleggelse over dem.

22 Og de som var trofaste i å
holde Herrens befalinger, ble
alltid befridd, mens tusener av
deres ugudelige brødre ble
overgitt til trelldom eller til å
omkomme ved sverdet eller til
å synke ned i vantro og blande
seg med lamanittene.

23 Men se, siden Nephis dager
har det aldri vært noen alykke-
ligere tid blant Nephis folk enn
i Moronis dager, ja, nettopp i
denne tid, i det en og tyvende
år av dommernes regjeringstid.

24 Og det skjedde at det to og
tyvende år av dommernes re-
gjeringstid også endte i fred, ja,
og det tre og tyvende år også.

25 Og det skjedde at i begyn-
nelsen av det fire og tyvende år
av dommernes regjeringstid
ville det også ha vært fred blant
Nephis folk om det ikke hadde
vært for en astrid som fant sted
blant dem om landet Lehi og
landet Morianton, som grenset
til Lehi og som begge lå ute ved
havet.

26 For se, det folk som bodde i
landet Morianton, gjorde krav
på en del av landet Lehi, derfor

20a L&p 1:14. 23a Mosiah 2:41. 25a vs Strid (trette).
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oppsto det en heftig strid mel-
lom dem som endte med at
Moriantons folk grep til våpen
mot sine brødre, og de var fast
bestemt på å slå dem ihjel ved
sverdet.
27 Men se, det folk som var i

besittelse av landet Lehi, flyktet
til Moronis leir og ba ham om
hjelp, for se, de hadde ikke urett.

28 Og det skjedde at da Mori-
antons folk, som ble ledet av en
mann ved navn Morianton,
oppdaget at Lehis folk hadde
flyktet til Moronis leir, ble de
overmåte redde for at Moronis
hærstyrke skulle angripe dem
og drepe dem.

29 Derfor overtalte Morianton
dem til å flykte til landet i nord
som var dekket av store innsjø-
er, og ta dette landet i besittelse.

30 Og se, de ville ha gjennom-
ført denne planen (noe som vil-
le ha vært meget beklagelig),
men se, Morianton var en meget
hissig mann, derfor ble han sint
på en av sine tjenestepiker, og
han overfalt henne og slo hen-
ne meget.

31 Og det skjedde at hun flyk-
tet og kom over til Moronis leir
og fortalte Moroni alt om hva
som hadde skjedd, og også at
de hadde til hensikt å flykte til
landet i nord.

32 Se, nå var folket i landet
Overflod — eller rettere sagt
Moroni — redd for at de ville
lytte til Moriantons ord og for-
ene seg med hans folk, så han
kom i besittelse av disse deler
av landet, noe som ville være

begynnelsen til alvorlige kon-
sekvenser for Nephis folk, ja,
konsekvenser som ville føre til
at de mistet sin afrihet.
33 Derfor sendte Moroni en

fullt utrustet hæravdeling for
å avskjære Moriantons folk og
stanse deres flukt til landet i
nord.

34 Og det skjedde at de ikke
greide å avskjære dem før de
var kommet til grensen av lan-
det aØdemark, og der stanset
de dem ved det trange pass ved
havet som førte inn i landet
mot nord, ja, ved havet mot
vest og mot øst.

35 Og det skjedde at den hær-
styrke som var sendt av Moroni,
og som ble ledet av en mann ved
navn Teancum, møtte Morian-
tons folk. Og Moriantons folk
var så ubøyelige (for de var blitt
inspirert av hans ugudelighet og
hans smigrende ord) at det kom
til kamp mellom dem. Og i den-
ne kampen drepte Teancum
Morianton og seiret over hans
hærstyrke og tok dem til fange
og vendte tilbake til Moronis
leir. Og slik endte det fire og
tyvende år av dommernes re-
gjeringstid over Nephis folk.

36 Og slik ble Moriantons folk
ført tilbake, og da de hadde
sluttet en pakt og hadde lovet å
holde fred, ble de ført tilbake til
Moriantons land, hvor de slo
seg sammen med Lehis folk, og
de fikk også tilbake sine jord-
eiendommer.

37 Og det skjedde at i det
samme år som freden ble

32a vs Fri, frihet. 34a Alma 46:17.
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gjenopprettet for Nephis folk,
døde den andre øverste dommer,
Nephihah, og han hadde van-
dret helt uklanderlig for Gud
mens han satt på dommersetet.
38 Likevel hadde han avslått

overfor Alma å overta de opp-
tegnelser og andre ting som av
Alma og hans fedre ble betrak-
tet som meget hellige. Derfor
hadde Alma overlatt dem til sin
sønn Helaman.

39 Se, det skjedde at Nephi-
hahs sønn ble utnevnt til å sitte
på dommersetet i sin fars sted,
ja, han ble utnevnt til øverste
dommer og guvernør over fol-
ket med en ed og en hellig ordi-
nans, for å dømme rettferdig
og bevare folkets fred og frihet,
og for å innrømme dem deres
hellige rettigheter til å tilbe
Herren sin Gud, ja, for å støtte
og forsvare Guds sak alle sine
dager, og for å straffe de ugu-
delige for deres forbrytelser.

40 Se, hans navn var Pahoran,
og Pahoran overtok dommerse-
tet etter sin far og begynte
sin regjeringstid over Nephis
folk i slutten av det fire og
tyvende år.

KAPITTEL 51

Kongemenn forsøker å forandre
loven og innsette en konge — Pa-
horan og frimennene støttes av
folkets stemme — Moroni tvinger
kongemennene til enten å forsvare
sitt land eller bli drept — Ama-
lickiah og lamanittene erobrer
mange befestede byer — Teancum
slår tilbake lamanittenes invasjon

og dreper Amalickiah i hans telt.
Ca. 67–66 f.Kr.

Og nå skjedde det i begynnel-
sen av det fem og tyvende år av
dommernes regjeringstid over
Nephis folk at de hadde opp-
rettet fred mellom Lehis folk og
Moriantons folk om deres land-
områder, og de hadde begynt
det fem og tyvende år i fred.

2 Likevel greide de ikke å be-
vare en fullstendig fred i landet
lenge. For folket begynte å stri-
des om den øverste dommer
Pahoran, for se, det var en del
av folket som ønsket at noen få
bestemte deler av loven skulle
bli forandret.

3 Men se, Pahoran ville ikke
forandre loven eller tillate at lo-
ven ble forandret. Derfor lyttet
han ikke til dem som hadde gitt
uttrykk for sin mening og hadde
søkt om å få loven forandret.

4 Derfor, de som ønsket at
loven skulle bli forandret, ble
sinte på ham og ønsket ikke at
han lenger skulle være landets
øverste dommer. Derfor opp-
sto det en heftig strid om sa-
ken, men den førte ikke til
blodsutgytelse.

5 Og det skjedde at de som
ønsket at Pahoran skulle avset-
tes fra dommersetet, ble kalt
kongemenn, for de ønsket at
loven skulle forandres slik at
den frie styreform ble avskaffet
og en konge innsatt i landet.

6 Og de som ønsket at
Pahoran fortsatt skulle være
øverste dommer i landet, kalte
seg frimenn. Og slik var splittel-
sen blant dem, for frimennene
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hadde sverget eller sluttet en pakt
om å forsvare sine rettigheter og
de privilegier deres religion ga
dem gjennom en fri styreform.
7 Og det skjedde at dette

stridsspørsmålet ble avgjort ved
folkets stemme. Og det skjedde
at folkets stemme gikk i favør av
frimennene så Pahoran fikk be-
holde dommersetet. Dette skap-
te stor glede blant Pahorans
brødre og også blant mange av
de frihetselskende folk, for de
bragte også kongemennene til
taushet så de ikke våget å op-
ponere, men ble tvunget til å
forsvare frihetens sak.

8 Nå var de som ønsket seg en
konge, av ahøy byrd, og de trak-
tet etter å bli konger. Og de ble
støttet av dem som søkte å få
makt og myndighet over folket.

9 Men se, for Nephis folk var
dette et vanskelig tidspunkt for
slike stridigheter, for se, Ama-
lickiah hadde igjen oppegget
lamanittenes hjerter mot nephit-
tene, og han samlet soldater fra
alle deler av sitt land og væp-
net dem og forberedte seg til
krig med all flid, for han hadde
asverget å drikke Moronis blod.
10 Men vi skal se at det løfte

han hadde avgitt, var forhastet.
Likevel forberedte han seg selv
og sine hærstyrker til å gå i krig
mot nephittene.

11 Nå var ikke hans hærstyr-
ker så store som de hittil hadde
vært, på grunn av de mange tu-
sen som var blitt drept av ne-
phittene. Men til tross for deres
store tap hadde Amalickiah

greid å samle en forbausende
stor hærstyrke, og derfor var
han ikke redd for å komme ned
til Zarahemlas land.

12 Ja, til og med Amalickiah
selv kom ned i spissen for la-
manittene. Og dette skjedde i
det fem og tyvende år av dom-
mernes regjeringstid og samti-
dig med at de var i ferd med å
løse stridsspørsmålet om den
øverste dommer, Pahoran.

13 Og det skjedde at da de
menn som ble kalt kongemenn,
fikk høre at lamanittene kom
ned for å kjempe mot dem, ble
de glade i sine hjerter, og de
nektet å gripe til våpen, for de
var så sinte på den øverste dom-
mer og også på det afrihetselsk-
ende folk at de ikke ville gripe
til våpen for å forsvare sitt land.

14 Og det skjedde at da Moroni
ble oppmerksom på dette og
også forsto at lamanittene
strømmet inn over landets gren-
ser, ble han overmåte vred for-
di det folk han hadde strevd så
flittig for å beskytte, var så
gjenstridig. Ja, han ble overmå-
te vred, og hans sjel ble fylt av
vrede mot dem.

15 Og det skjedde at han send-
te en ansøkning, som folket
hadde stemt over, til landets
guvernør og ønsket at han skul-
le lese den og gi ham (Moroni)
myndighet til å tvinge disse
frafalne til enten å forsvare sitt
land eller bli drept.

16 For hans første tanke var å
bringe slik strid og uenighet
blant folket til opphør, for se,

51 8a vs Stolthet. 9a Alma 49:26–27. 13a Alma 46:10–16.
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hittil hadde det vært årsaken til
all deres ødeleggelse. Og det
skjedde at den ble innvilget
ifølge folkets stemme.
17 Og det skjedde at Moroni

befalte at hans hærstyrke skul-
le gå mot disse kongemenn for
å knekke deres stolthet og deres
hovmod og jevne dem med jor-
den hvis de ikke ville gripe til
våpen og støtte frihetens sak.

18 Og det skjedde at hæravde-
lingene rykket frem mot dem,
og de knekket deres stolthet og
deres hovmod, så da de løftet
sine krigsvåpen for å kjempe
mot Moronis menn, ble de hug-
get ned og jevnet med jorden.

19 Og det skjedde at det var
fire tusen av disse aopprørerne
som ble hugget ned med sver-
det, og de av deres ledere som
ikke ble drept i kamp, ble tatt og
kastet i fengsel, for da var det
ikke tid til rettsforhandlinger.

20 Og resten av disse opprø-
rerne ville heller marsjere under
frihetsbanneret enn å bli slått
til jorden av sverdet, og de ble
tvunget til å heise afrihetens
fane fra sine tårn og i sine byer
og til å gripe til våpen for å for-
svare sitt land.

21 Og slik gjorde Moroni ende
på disse kongemenn så ingen
mer var kjent under navnet kon-
gemenn, og slik gjorde han ende
på gjenstridighet og stolthet hos
dem som hevdet at de var av
edel byrd. Men de ble tvunget
til å ydmyke seg likesom sine
brødre og til å kjempe tappert
for sin frihet fra trelldom.

22 Se, det skjedde at mens
aMoroni på denne måten var
opptatt med å gjøre slutt på krig
og strid blant sitt eget folk og
forsøkte å få dem til å leve i fred
og fordragelighet og ga instruk-
sjoner som skulle forberede dem
til krig mot lamanittene, se, da
hadde lamanittene kommet inn
i Moronis land, som lå ute ved
havet.

23 Og det skjedde at nephitte-
ne ikke var sterke nok i byen
Moroni, derfor drev Amalickiah
dem ut og slo mange ihjel. Og
det skjedde at Amalickiah erob-
ret byen og tok alle deres fest-
ningsverker i besittelse.

24 Og de som flyktet ut av byen
Moroni, kom til byen Nephihah.
Og folket i byen Lehi samlet seg
også og gjorde forberedelser og
var rede til å ta imot lamanitte-
ne og kjempe mot dem.

25 Men det skjedde at Ama-
lickiah ikke ville la lamanittene
gå til kamp mot byen Nephihah,
men holdt dem ute ved havet
og etterlot menn i hver enkelt by
for å bevokte og forsvare den.

26 Og slik gikk han frem og
erobret mange byer, nemlig
byen Nephihah og byen Lehi og
byen Morianton og byen Omner
og byen Gid og byen Mulek som
alle lå ute ved havet i øst.

27 Og slik hadde lamanittene
ved Amalickiahs sluhet og med
sine utallige hærskarer tatt så
mange byer, som alle var sterkt
befestet etter aMoronis befest-
ningsmåte, og som alle ga lama-
nittene sterke forsvarsstillinger.

19a Alma 60:16.
20a Alma 46:12–13.

22a vs Moroni, kaptein.
27a Alma 48:8–9.



375 Alma 51:28–52:2

28 Og det skjedde at de rykket
frem mot landet Overflods gren-
ser, drev nephittene foran seg
og slo mange ihjel.

29 Men det skjedde at de ble
møtt av Teancum, som hadde
adrept Morianton og hadde
stanset hans folk og hans flukt.
30 Og det skjedde at han også

stanset Amalickiah da han ryk-
ket frem med sin tallrike hær-
styrke så han kunne erobre
landet Overflod og også landet
i nord.

31 Men se, han ble skuffet da
han ble drevet tilbake av Tean-
cum og hans menn, for de var
enestående krigere, og hver især
av Teancums menn overgikk
lamanittene så mye i styrke og
krigsferdigheter at de fikk over-
tak på lamanittene.

32 Og det skjedde at de stadig
gjorde utfall mot dem så de
slo dem ihjel helt til det ble
mørkt. Og det skjedde at
Teancum og hans menn slo opp
teltene sine ved grensen til lan-
det Overflod, og Amalickiah
slo opp sine telt på stranden
ved havet, og på denne måten
ble de fordrevet.

33 Og det skjedde at da natten
falt på, snek Teancum og hans
tjenere seg ut i nattemørket og
inn i Amalickiahs leir, og se,
søvnen hadde overmannet dem,
for de var helt utmattet etter en
varm og slitsom dag.

34 Og det skjedde at Teancum
i all hemmelighet snek seg inn
i kongens telt og stakk et spyd
i kongens hjerte så han døde

øyeblikkelig og ikke vekket
tjenerne.

35 Og i all hemmelighet vend-
te han tilbake til sin egen leir,
og se, hans menn sov, og han
vekket dem og fortalte dem alt
han hadde gjort.

36 Og han lot sine hærstyrker
holde seg i beredskap i fall
lamanittene skulle våkne og
komme for å overfalle dem.

37 Og slik ender det fem og
tyvende år av dommernes re-
gjeringstid over Nephis folk,
og slik ender Amalickiah sine
dager.

KAPITTEL 52

Ammoron etterfølger Amalickiah
som lamanittenes konge — Moro-
ni, Teancum og Lehi leder nephit-
tene til seier i en krig mot
lamanittene — Byen Mulek blir
gjenerobret, og zoramitten Jakob
blir drept. Ca. 66–64 f.Kr.
Og nå skjedde det i det seks og
tyvende år av dommernes regje-
ringstid over Nephis folk, se, da
lamanittene våknet den første
morgen i den første måned, se,
da fant de Amalickiah død i
hans eget telt, og de forsto også
at Teancum var beredt til å
kjempe mot dem samme dag.

2 Og da lamanittene forsto
dette, ble de redde, og de opp-
ga sin plan om å rykke inn i
landet i nord og trakk seg tilba-
ke med hele sin hærstyrke til
byen Mulek og søkte beskyttel-
se i sine festninger.

29a Alma 50:35.
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3 Og det skjedde at Amalicki-
ahs bror ble utnevnt til konge
over folket, og hans navn var
Ammoron. Derfor ble kong
Ammoron, som var kong Ama-
lickiahs bror, utnevnt til å re-
gjere i hans sted.

4 Og det skjedde at han befalte
at hans folk skulle forsvare de
byene som de hadde inntatt ved
blodsutgytelse, for de hadde
ikke inntatt noen byer uten at
de hadde mistet mye blod.

5 Og nå forsto Teancum at
lamanittene var fast bestemt på
å forsvare de byene som de had-
de inntatt og de delene av landet
som de hadde erobret. Og da
han også så deres enorme an-
tall, tenkte Teancum at det ikke
ville være klokt å forsøke å
angripe dem i deres festninger.

6 Men han holdt sine menn
rundt omkring i nærheten som
om han gjorde krigsforberedel-
ser, og han forberedte seg også
virkelig til å forsvare seg mot
dem ved å abygge jordvoller
omkring og forberede tilflukts-
steder.

7 Og det skjedde at han fort-
satte å forberede seg til krig på
denne måten inntil Moroni
hadde sendt et stort antall menn
for å forsterke hans hærstyrke.

8 Og Moroni ga ham også or-
dre om å holde tilbake alle fan-
gene som hadde falt i hans
hender, for lamanittene hadde
tatt mange fanger, og at han
skulle holde tilbake de lama-
nitter som var tatt til fange, så

de kunne utveksles mot dem
som lamanittene hadde tatt.

9 Og han ga ham også ordre
om at han skulle befeste landet
Overflod og sikre det atrange
passet som førte inn i landet
mot nord, så ikke lamanittene
skulle erobre dette stedet og få
anledning til å angripe dem fra
alle kanter.

10 Og Moroni sendte også
bud til ham med ønske om at
han trofast måtte forsvare den-
ne delen av landet, og at han
måtte benytte enhver anled-
ning til å straffe lamanittene
der — så langt det sto i hans
makt å gjøre — så han kanskje
ved list eller på annen måte
kunne gjenerobre de byene
som hadde blitt tatt fra dem, og
at han også måtte befeste og
forsterke de byene rundt om-
kring som ikke hadde falt i
lamanittenes hender.

11 Og han sa også til ham: Jeg
skulle gjerne ha kommet til
deg, men se, lamanittene angri-
per oss ved landets grenser ved
havet i vest, og se, jeg angriper
dem, derfor kan jeg ikke kom-
me til deg.

12 Nå hadde kongen (Ammo-
ron) dratt ut av Zarahemlas land
og hadde underrettet dronnin-
gen om sin brors død og hadde
samlet et stort antall menn og
hadde rykket frem mot nephit-
tene i grensetraktene mot havet
i vest.

13 Og på denne måten forsøk-
te han å angripe nephittene og

52 6a Alma 50:1–6;
53:3–5.

9a Alma 22:32;
Mormon 2:29.
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trekke en del av deres styrker
til denne delen av landet, mens
han hadde gitt ordre om at de
han hadde etterlatt for å besette
de byene som han hadde inntatt,
også skulle angripe nephittene
i grensetraktene mot havet i øst,
og skulle erobre deres landom-
råder så langt det sto i deres
makt, i deres hærstyrkers makt.
14 Og derfor befant nephitte-

ne seg i denne farlige situasjon
i slutten av det seks og tyvende
år av dommernes regjeringstid
over Nephis folk.

15 Men se, det skjedde i det syv
og tyvende år av dommernes
regjeringstid at Teancum — et-
ter ordre fra Moroni, som had-
de utplassert hæravdelinger
for å beskytte landets sydlige
og vestlige grenser og hadde
begynt å rykke frem mot landet
Overflod, så han kunne hjelpe
Teancum og hans menn med å
gjenerobre de byene de hadde
mistet —

16 og det skjedde at Teancum
hadde fått ordre om å gå til an-
grep på byen Mulek for å gjen-
erobre den om det var mulig.

17 Og det skjedde at Teancum
forberedte seg på å gå til angrep
på byen Mulek og rykke frem
med sin hærstyrke mot lamanit-
tene, men han forsto at det var
umulig for ham å vinne over
dem mens de befant seg i sine
festninger. Derfor oppga han
sine planer og vendte tilbake til
byen Overflod for å vente til
Moroni kom, så hans hærstyr-
ke kunne få forsterkninger.

18 Og det skjedde at Moroni
ankom med sin hærstyrke til

landet Overflod i slutten av det
syv og tyvende år av dommer-
nes regjeringstid over Nephis
folk.

19 Og i begynnelsen av det
åtte og tyvende år holdt Moroni,
Teancum og mange av hærfø-
rerne et krigsråd om hva de
skulle gjøre for å få lamanittene
til å komme ut mot dem til
kamp, eller hvordan de skulle
få lokket dem ut av deres ster-
ke festninger så de kunne få et
overtak på dem og gjenerobre
byen Mulek.

20 Og det skjedde at de sendte
bud til lamanittenes hærstyrke
som forsvarte byen Mulek, og
ønsket at deres leder, hvis navn
var Jakob, skulle komme ut med
sine styrker for å møte dem på
slettene mellom de to byene.
Men se, Jakob, som var en zora-
mitt, ville ikke komme ut med
sin hærstyrke for å møte dem
på slettene.

21 Og det skjedde at da Moroni
ikke hadde noe håp om å kunne
møte dem på like vilkår, la
han derfor en plan for å lokke
lamanittene ut av deres sterke
forsvarsstillinger.

22 Derfor lot han Teancum ta
med seg et lite antall menn
og marsjere ned til havet, og
Moroni og hans hærstyrke mar-
sjerte om natten ut i villmarken
vest for byen Mulek. Og derfor,
da lamanittenes vaktposter nes-
te dag oppdaget Teancum, løp
de og fortalte det til sin leder,
Jakob.

23 Og det skjedde at lamanit-
tenes hærstyrker rykket frem
mot Teancum da de trodde at
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de på grunn av sitt store antall
kunne vinne over Teancum som
tallmessig var meget underle-
gen. Og da Teancum så at lama-
nittenes hærstyrker kom imot
ham, begynte han å trekke seg
tilbake nordover ned mot havet.
24 Og det skjedde at da lama-

nittene så at han begynte å flyk-
te, ble de modige og forfulgte
dem av all kraft. Og mens Tean-
cum på denne måten narret la-
manittene til å foreta en nytteløs
forfølgelse, se, da befalte Moro-
ni at en del av hans hærstyrke
som var med ham, skulle rykke
frem mot byen og innta den.

25 Og det gjorde de og slo ihjel
alle dem som hadde blitt igjen
for å forsvare byen, ja, alle dem
som ikke ville overlevere sine
krigsvåpen.

26 Og på denne måten erobret
Moroni byen Mulek med en del
av sin hærstyrke, mens han med
resten rykket frem for å møte
lamanittene når de vendte tilba-
ke etter å ha forfulgt Teancum.

27 Og det skjedde at lamanitte-
ne forfulgte Teancum til de kom
nær byen Overflod, og da ble
de møtt av Lehi og en liten hær-
styrke som hadde blitt igjen for
å forsvare byen.

28 Og se, da lamanittenes hær-
førere så at Lehi og hans hær-
styrke kom mot dem, flyktet de
i stor forvirring av frykt for
kanskje ikke å nå frem til byen
Mulek før Lehi innhentet dem,
for de var slitne etter marsjen,
og Lehis menn var uthvilte.

29 Nå visste ikke lamanittene

at Moroni hadde vært like bak
dem med sin hærstyrke, og det
eneste de fryktet, var Lehi og
hans menn.

30 Nå hadde ikke Lehi noe
ønske om å innhente dem før
de møtte Moroni og hans hær-
styrke.

31 Og det skjedde at lamanitte-
ne ikke hadde trukket seg langt
tilbake før de ble omringet av
nephittene — av Moronis menn
på den ene siden og Lehis menn
på den andre — som alle var
sterke og uthvilte, men lama-
nittene var slitne etter en lang
marsj.

32 Og Moroni befalte sine
menn at de skulle angripe dem
til de hadde overlevert sine
krigsvåpen.

33 Og det skjedde at Jakob,
som var deres leder, og som
også var en azoramitt og hadde
en seiersikker ånd, han ledet
lamanittene til kamp i voldsomt
raseri mot Moroni.

34 Moroni stengte veien for
dem, og derfor bestemte Jakob
seg for å slå dem ihjel og bane
seg vei frem til byen Mulek.
Men se, Moroni og hans menn
var sterkere, derfor vek de ikke
til side for lamanittene.

35 Og det skjedde at de kjem-
pet i voldsomt raseri på begge
sider. Og mange ble drept på
begge sider, ja, og Moroni ble
såret, og Jakob ble drept.

36 Og Lehi angrep lamanit-
tenes baktropp med sine sterke
menn og i slikt raseri at lama-
nittene i baktroppen overle-

33a Alma 31:12.
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verte sine krigsvåpen. Og resten
av dem ble så forvirret at de
ikke visste hvor de skulle gå
eller angripe.
37 Da Moroni så hvor forvir-

ret de var, sa han til dem: Hvis
dere vil komme frem med der-
es krigsvåpen og overlevere
dem, se, da vil vi slutte å utgyte
deres blod.

38 Og det skjedde at da lama-
nittene hadde hørt disse ord,
kom deres hærførere frem, alle
som ikke var drept, kastet sine
krigsvåpen for Moronis føtter
og ga også sine menn ordre om
at de skulle gjøre det samme.

39 Men se, det var mange som
ikke ville, og de som ikke ville
overlevere sine sverd, ble tatt og
bundet, og deres krigsvåpen
ble tatt fra dem, og de ble tvun-
get til å marsjere med sine brø-
dre til landet Overflod.

40 Og det var flere som var
tatt til fange enn de som var
drept, ja, flere enn antall drepte
på begge sider.

KAPITTEL 53

Lamanitter som er tatt til fange,
brukes til å befeste byen Overflod
— Uenighet blant nephittene gir
lamanittene flere seire — Helaman
tar kommandoen over de to tusen
unge sønner av Ammons folk. Ca.
64–63 f.Kr.
Og det skjedde at de satte vakter
over lamanittene som var tatt til
fange, og tvang dem til å gå ut
og begrave sine døde, ja, og også

de døde nephitter som hadde
falt. Og Moroni satte menn til å
bevokte dem mens de utførte
sitt arbeide.

2 Og Moroni dro til byen
Mulek sammen med Lehi og
tok kommandoen over byen og
overga den til Lehi. Se, denne
Lehi var en mann som hadde
vært sammen med Moroni un-
der de fleste av alle hans slag.
Og han var en mann av asamme
type som Moroni, og de gledet
seg over at de begge var i sik-
kerhet. Ja, de var glad i hveran-
dre og var også avholdt av hele
Nephis folk.

3 Og det skjedde at etter at
lamanittene var ferdige med å
begrave sine døde og også ne-
phittenes døde, måtte de marsje-
re tilbake til landet Overflod, og
etter ordre fra Moroni lot Tean-
cum dem begynne å arbeide
med å grave en grøft rundt lan-
det, eller byen Overflod.

4 Og han lot dem bygge et
abrystvern av tømmer på grøf-
tens innerste jordvoll, og de
kastet jord fra grøften opp mot
brystvernet av tømmer. Og slik
lot de lamanittene arbeide helt
til byen Overflod var omgitt av
en sterk forskansning av tøm-
mer og jord, og den var over-
måte høy.

5 Og denne byen ble alltid en
overmåte sterk festning etter
dette, hvor de bevoktet de lama-
nitter som var tatt til fange, ja, til
og med innenfor en mur som de
hadde latt dem bygge med sine
egne hender. Nå var Moroni

53 2a Alma 48:16–17. 4a Alma 50:2–3.
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nødt til å la dem arbeide, for det
var lett å bevokte dem mens de
arbeidet, og han trengte alle sine
styrker når han skulle angripe
lamanittene.
6 Og det skjedde at Moroni på

denne måten hadde seiret over
en av lamanittenes største hær-
styrker og hadde erobret byen
Mulek, som var en av lamanit-
tenes sterkeste forsvarsstillin-
ger i Nephis land, og slik
hadde han også bygget en sterk
forsvarsstilling for å holde på
sine fanger.

7 Og det skjedde at han ikke
gjorde flere forsøk på å gå til
kamp mot lamanittene dette
året, men han lot sine menn
gjøre krigsforberedelser, ja, lot
dem bygge festningsverker for
å beskytte seg mot lamanittene,
ja, og også spare sine kvinner
og sine barn for sult og lidelse,
og skaffe mat til hærstyrkene.

8 Og nå skjedde det at lama-
nittenes hærstyrker i syd ute
ved havet i vest hadde fått et
overtak på nephittene — under
Moronis fravær på grunn av
intriger blant nephittene, noe
som skapte uenighet blant dem,
ja, i den grad at de hadde erob-
ret en rekke av deres byer i
denne delen av landet.

9 Og derfor, på grunn av inn-
byrdes misgjerninger, ja, på
grunn av innbyrdes uenighet og
intriger var de kommet i denne
meget farlige situasjon.

10 Og se, jeg har noe å si om
aAmmons folk som til å begynne

med var lamanitter, men av
Ammon og hans brødre, eller
rettere sagt ved Guds ord og
kraft, hadde de blitt bomvendt
til Herren. Og de var blitt ført
ned til Zarahemlas land og
hadde alltid siden blitt beskyt-
tet av nephittene.

11 Og på grunn av den ed de
hadde avlagt, hadde de vært
forhindret fra å gripe til våpen
mot sine brødre, for de hadde
avlagt en ed på at de aaldri mer
ville utgyte blod. Og ifølge sin
ed var de villige til å dø, ja, de
hadde latt seg falle i sine brø-
dres hender om det ikke hadde
vært for den medlidenhet og
overmåte store kjærlighet som
Ammon og hans brødre hadde
følt for dem.

12 Og av denne grunn ble de
ført ned til Zarahemlas land,
og de hadde alltid siden blitt
abeskyttet av nephittene.
13 Men det skjedde at da de

forsto faren og alle de lidelser
og trengsler som nephittene
gjennomgikk for deres skyld,
ble de fylt av medlidenhet og
aønsket å gripe til våpen for å
forsvare sitt land.

14 Men se, da de skulle til å ta
opp sine krigsvåpen, ble de
sterkt påvirket og overtalt av
Helaman og hans brødre, for
de var nær ved å abryte beden
som de hadde avlagt.

15 Og Helaman var redd for
at deres sjel skulle gå fortapt
hvis de gjorde det, derfor ble
alle som hadde sluttet denne

10a Alma 27:24–26.
b Alma 23:8–13.

11a Alma 24:17–19.

12a Alma 27:23.
13a Alma 56:7.
14a 4M 30:2.

b vs Ed.
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pakten, tvunget til å se sine
brødre lide på denne måten i
den farlige situasjon de nå
befant seg i.
16 Men se, det skjedde at de

hadde mange sønner som ikke
hadde sluttet noen pakt om
at de ikke ville gripe til våpen
for å forsvare seg mot sine fien-
der. Derfor samlet de seg nå —
alle som var istand til å føre
våpen — og de kalte seg ne-
phitter.

17 Og de sluttet en pakt om å
kjempe for nephittenes frihet,
ja, om å forsvare landet selv om
de måtte bøte med livet. Ja, de
sluttet en pakt om at de aldri
ville gi avkall på sin afrihet, men
at de ville kjempe i enhver situ-
asjon for å beskytte nephittene
og seg selv mot trelldom.
18 Og se, det var to tusen av

disse unge menn som sluttet
denne pakten og tok opp sine
krigsvåpen for å forsvare sitt
land.

19 Og se, likesom de hittil aldri
hadde ligget nephittene til byr-
de, ble de nå også til stor hjelp,
for de tok sine krigsvåpen, og
de ville at Helaman skulle være
deres leder.

20 Og de var alle unge menn,
og de var overmåte tapre og
amodige og også fulle av styrke
og virkelyst. Men se, dette var
ikke alt, for de var menn som
balltid var pålitelige i hva som
helst de ble betrodd.

21 Ja, de var sannferdige og
sindige menn, for de hadde blitt

opplært til å holde Guds bud og
avandre rettskaffent for ham.
22 Og nå skjedde det at

Helaman marsjerte i spissen
for sine ato tusen unge soldater
til forsterkning for folket ved
landets grense i syd ute ved
havet i vest.

23 Og slik endte det åtte og
tyvende år av dommernes re-
gjeringstid over Nephis folk.

KAPITTEL 54

Ammoron og Moroni forhandler
om utveksling av fanger — Moroni
forlanger at lamanittene skal trekke
seg tilbake og stanse sine morderis-
ke angrep — Ammoron forlanger
at nephittene skal legge ned sine
våpen og underkaste seg lamanit-
tene. Ca. 63 f.Kr.
Og nå skjedde det i begynnelsen
av dommernes ni og tyvende
år at aAmmoron sendte bud til
Moroni med ønske om utveks-
ling av fanger.

2 Og det skjedde at Moroni
frydet seg svært meget over
denne anmodningen, for han
ønsket at de fødemidler som
gikk til de lamanitter som var
tatt til fange, skulle komme
hans eget folk til gode, og han
ønsket også å forsterke sin
hærstyrke med sine egne folk.

3 Nå hadde lamanittene tatt
mange kvinner og barn til fange,
og det fantes hverken kvinner
eller barn blant alle Moronis
fanger, eller de fanger som

17a Alma 56:47.
vs Fri, frihet.

20a vs Mot, modig.

b vs Oppriktighet,
rettskaffenhet.

21a vs Vandre, vandre

med Gud.
22a Alma 56:3–5.
54 1a Alma 52:3.
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Moroni hadde tatt. Derfor be-
stemte Moroni seg for å bruke
list for å få tilbake så mange som
mulig av de nephitter lamanit-
tene hadde tatt til fange.
4 Derfor skrev han et brev og

sendte det med Ammorons tje-
ner, den samme som hadde
hatt med seg et brev til Moroni.
Og dette er de ord han skrev til
Ammoron:

5 Se, Ammoron, jeg skriver
noe til deg om denne krigen
som du har ført mot mitt
folk, eller rettere sagt, som din
abror har ført mot dem, og
som du fremdeles er fast
bestemt på å fortsette etter hans
død.
6 Se, jeg vil fortelle deg noe

om aGuds rettferdighet og hans
allmektige vredes sverd, som
henger over deg hvis du ikke
omvender deg og trekker dine
styrker tilbake til dine egne
landområder eller det land som
er i din besittelse, som er
Nephis land.

7 Ja, jeg vil fortelle deg disse
ting hvis du er istand til å lytte
til dem. Ja, jeg vil fortelle deg
om det fryktelige ahelvete som
venter på å ta imot slike bmor-
dere som du og din bror har
vært, hvis du ikke omvender
deg og avstår fra dine morde-
riske hensikter og tar dine hær-
styrker med deg tilbake til ditt
eget land.
8 Men da du allerede har for-

kastet disse ting én gang og har
kjempet mot Herrens folk, må

jeg forvente at du vil gjøre det
igjen.

9 Og se, vi er beredt til å ta imot
dere, ja, og hvis dere ikke avstår
fra deres hensikter, se, da vil
dere nedkalle vrede over dere
fra den Gud som dere har for-
kastet, så dere blir fullstendig
utryddet.

10 Men så sant Herren lever,
skal vår hær angripe dere hvis
dere ikke trekker dere tilbake,
og dere skal snart bli hjemsøkt
av død, for vi vil ta tilbake våre
byer og våre landområder, ja,
og vi vil forsvare vår religion
og vår Guds sak.

11 Men se, jeg vil anta at det er
nytteløst for meg å snakke til
deg om disse ting, da jeg antar
at du er et barn som hører ahel-
vete til. Derfor vil jeg avslutte
mitt brev med å fortelle deg at
jeg ikke vil utveksle fanger på
andre betingelser enn at du
overleverer én mann og hans
hustru og hans barn mot én
fange. Hvis du vil gjøre det, vil
jeg bytte.

12 Og se, hvis du ikke gjør
dette, vil jeg angripe dere
med mine hærstyrker, ja, jeg
vil også gi våpen til mine kvin-
ner og mine barn, og jeg vil gå
mot dere, og jeg vil forfølge
dere inn i deres eget land,
som er avårt første arveland,
ja, og det skal bli blod for
blod, ja, liv for liv, og jeg vil
kjempe mot dere helt til dere
er utryddet fra jordens over-
flate.

5a Alma 48:1.
6a vs Rettferdig,

rettferdighet.

7a vs Helvete.
b Alma 47:18, 22–24.

vs Mord.

11a Joh 8:42–44.
12a 2 Ne 5:5–8.
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13 Se, jeg er mektig vred, og
det er også mitt folk. Dere har
forsøkt å myrde oss, og vi har
bare forsøkt å forsvare oss. Men
se, hvis dere fortsatt forsøker å
drepe oss, vil vi forsøke å dre-
pe dere, ja, og vi vil forsøke å ta
tilbake vårt land, vårt første
arveland.

14 Nå avslutter jeg mitt brev.
Jeg er Moroni, jeg er leder for
nephittenes folk.

15 Nå skjedde det at da Am-
moron mottok dette brevet, ble
han sint og skrev nok et brev til
Moroni, og dette er de ord han
skrev:

16 Jeg er Ammoron, lamanit-
tenes konge. Jeg er bror av
Amalickiah som dere har amyr-
det. Se, jeg vil utgyte deres
blod for å hevne ham, ja, og jeg
vil angripe dere med mine hær-
styrker, for jeg lar meg ikke
skremme av dine trusler.
17 For se, deres fedre begikk

urett mot sine brødre, så de fra-
tok dem den arett de hadde til å
regjere, noe som rettmessig til-
kom dem.
18 Og se, hvis dere legger ned

deres våpen, underkaster dere
og går med på å bli styrt av
dem som har den lovlige rett til
å regjere, vil jeg sørge for at
mitt folk legger ned sine våpen
og ikke går i krig mer.

19 Se, du har fremsatt mange
trusler mot meg og mitt folk,
men se, vi lar oss ikke skremme
av dine trusler.

20 Likevel går jeg med glede
med på å utveksle fanger slik

du anmoder om, så jeg kan
beholde min mat til mine krigs-
menn. Og vi skal føre en krig
som skal vare evig, enten helt
til nephittene underkaster seg
vår autoritet eller til de blir
fullstendig utryddet.

21 Og med hensyn til den Gud
som du sier vi har forkastet, se,
vi kjenner ikke et slikt vesen, og
det gjør ikke dere heller. Men
om så er at det finnes et slikt
vesen, vet vi ikke annet enn at
han har skapt oss like så vel
som dere.

22 Og hvis det finnes en djevel
og et helvete, vil han ikke da
sende dere dit for å bo der sam-
men med min bror som dere har
myrdet og som du har antydet
har gått til et slikt sted? Men se,
disse ting har ingen betydning.

23 Jeg er Ammoron og en et-
terkommer av aZoram, som der-
es fedre presset og førte ut av
Jerusalem.

24 Og se, jeg er en tapper
lamanitt. Se, denne krigen er
ført for å hevne den urett som
ble begått mot dem, og for å få
tilbake og beholde den rett de
har til å regjere, og jeg avslutter
mitt brev til Moroni.

KAPITTEL 55

Moroni nekter å utveksle fanger
— Lamanittenes vakter lokkes til
å drikke seg fulle, og nephittene
som er tatt til fange, blir befridd
— Byen Gid blir tatt uten blods-
utgytelse. Ca. 63–62 f.Kr.

16a Alma 51:34.
17a 2 Ne 5:1–4;

Mosiah 10:12–17.
23a 1 Ne 4:31–35.
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Nå skjedde det at da Moroni
hadde mottatt dette brevet,
ble han enda sintere, for han
visste at Ammoron hadde en
fullkommen kunnskap om sitt
abedrageri. Ja, han visste at
Ammoron visste at det ikke var
en rettferdig sak som hadde
fått ham til å føre krig mot
Nephis folk.
2 Og han sa: Se, jeg vil ikke

utveksle fanger med Ammoron
hvis han ikke avstår fra sine
hensikter, slik jeg har skrevet i
mitt brev. For jeg vil ikke la
ham få mer makt enn han alle-
rede har.

3 Se, jeg vet hvor lamanittene
holder vakt over mitt folk som
de har tatt til fange, og etter-
som Ammoron ikke vil imøte-
komme anmodningen i mitt
brev, se, da vil jeg gjøre med
ham som jeg skrev, ja, jeg vil
sende død blant dem inntil de
bønnfaller oss om fred.

4 Og nå skjedde det at da
Moroni hadde sagt disse ord,
foretok han en undersøkelse
blant sine menn for å se om han
kanskje blant dem kunne finne
en mann som var en etterkom-
mer av Laman.

5 Og det skjedde at de fant
en hvis navn var Laman, og
han var aen av tjenerne til den
kongen som ble myrdet av
Amalickiah.

6 Nå lot Moroni Laman og
noen få av sine menn gå til
dem som holdt vakt over ne-
phittene.

7 Nå var nephittene under

bevoktning i byen Gid, derfor
valgte Moroni Laman og lot en
liten gruppe menn dra sammen
med ham.

8 Og da aftenen falt på, gikk
Laman til dem som holdt vakt
over nephittene. Og se, de så
ham komme, og de ropte til
ham, men han sa til dem: Frykt
ikke, for jeg er en lamanitt. Se,
vi har rømt fra nephittene, og
de sover. Og se, vi har tatt
litt av deres vin, og den har vi
med oss.

9 Da lamanittene hørte disse
ord, mottok de ham med glede,
og de sa til ham: Gi oss av din
vin så vi kan drikke. Vi er glad
for at du har tatt med deg vin,
for vi er slitne.

10 Men Laman sa til dem: La
oss gjemme vinen til vi går til
kamp mot nephittene. Men den-
ne uttalelsen ga dem bare enda
større lyst til å drikke av vinen.

11 For de sa: Vi er slitne. La
oss derfor drikke av vinen, og
snart skal vi få vår rasjon av vin
som vil styrke oss til å gå mot
nephittene.

12 Og Laman sa til dem: Dere
kan gjøre som dere ønsker.

13 Og det skjedde at de drakk
rikelig av vinen, og de likte
den, derfor drakk de enda mer.
Og den var sterk, for den var
laget sterk.

14 Og det skjedde at de drakk
og ble lystige, og snart var de
alle drukne.

15 Og da Laman og hans menn
så at de alle var drukne og lå i
dyp søvn, vendte de tilbake til

55 1a Alma 47:12–35. 5a Alma 47:29.
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Moroni og fortalte ham alle de
ting som var hendt.
16 Og nå var det dette Moroni

hadde planlagt. Og Moroni had-
de forberedt sine menn med
krigsvåpen, og han dro til byen
Gid mens lamanittene lå i dyp
søvn og var drukne, og kastet
krigsvåpen inn til fangene så
de alle ble bevæpnet.

17 Ja, selv deres kvinner og
alle deres barn som var istand
til å bruke et krigsvåpen, var
bevæpnet etter at Moroni had-
de gitt våpen til alle disse fan-
gene, og alle disse ting ble gjort
i den dypeste stillhet.

18 Men hadde de vekket la-
manittene, kunne nephittene
ha drept dem, for se, de var
drukne.

19 Men se, dette var ikke
Moronis ønske. Han fant ikke
behag i mord og ablodsutgytel-
se, men han fant behag i å red-
de sitt folk fra ødeleggelse. Og
fordi han ikke ville handle
urettferdig, ville han ikke over-
falle lamanittene og drepe dem
mens de var drukne.

20 Men han hadde oppnådd
det han ønsket, for han hadde
gitt våpen til nephittene som
var tatt til fange og som befant
seg innenfor byens murer, og
hadde gitt dem makt til å ta de
deler av byen i besittelse som
var innenfor murene.

21 Og deretter lot han de menn
som var med ham, trekke seg
litt tilbake fra dem og omringe
lamanittenes styrker.

22 Se, dette ble gjort om natten,

så da lamanittene våknet om
morgenen, oppdaget de at de
var omringet av nephittene
utenfor, og at deres fanger
innenfor var bevæpnet.

23 Og derfor forsto de at ne-
phittene hadde makt over dem,
og under disse omstendigheter
fant de det ikke tilrådelig å
kjempe mot nephittene. Derfor
forlangte deres hærførere at
deres våpen skulle innleveres,
og de kom frem med dem og
kastet dem for nephittenes føt-
ter og bønnfalt dem om å vise
barmhjertighet.

24 Nå var det dette Moroni
ønsket. Han tok dem til fange
og tok byen i besittelse og sør-
get for at alle nephitter som var
tatt til fange, ble satt fri. Og de
sluttet seg til Moronis hærstyr-
ke og ble en stor forsterkning
for hans hærstyrke.

25 Og det skjedde at han lot
lamanittene som han hadde tatt
til fange, begynne å aarbeide
med å forsterke festningsver-
kene som omga byen Gid.

26 Og det skjedde at da han
hadde befestet byen Gid slik
han ønsket, førte han sine
fanger til byen Overflod, og
han forsvarte også denne byen
med en overmåte slagkraftig
hærstyrke.

27 Og det skjedde at de, til
tross for lamanittenes intri-
ger, beholdt og beskyttet alle
fangene som de hadde tatt, og
de beholdt også de områder
og fordeler de hadde vunnet
tilbake.

19a Alma 48:16. 25a Alma 53:3–5.
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28 Og det skjedde at nephitte-
ne igjen begynte å seire og
vinne tilbake sine rettigheter
og sine privilegier.

29 Flere ganger forsøkte la-
manittene å omringe dem om
natten, men under disse forsøk
mistet de mange som ble tatt til
fange.

30 Og de forsøkte flere ganger
å gi nephittene av sin vin for å
drepe dem med gift eller ved å
gjøre dem drukne.

31 Men se, nephittene var
ikke sene til å ahuske Herren
sin Gud i denne tid med så
mye lidelse. De kunne ikke
fanges i deres snarer, ja, og de
ville ikke drikke av deres vin
uten først å ha gitt den til noen
av lamanittene som var tatt
til fange.

32 Og på denne måten var
de forsiktige så det ikke ble
delt ut gift blant dem, for hvis
deres vin forgiftet en lamanitt,
ville den også forgifte en ne-
phitt, og slik testet de alle deres
rusdrikker.

33 Nå skjedde det at det ble
nødvendig for Moroni å gjøre
forberedelser for å angripe
byen Morianton, for se, lama-
nittene hadde ved sitt arbeide
befestet byen Morianton så
den var blitt en overmåte sterk
festning.

34 Og de førte stadig nye
styrker inn i denne byen og
også nye forsyninger av føde-
midler.

35 Og slik endte det ni og
tyvende år av dommernes re-
gjeringstid over Nephis folk.

KAPITTEL 56

Helaman sender et brev til Moroni
og forteller hvordan krigssituasjo-
nen med lamanittene er — Anti-
pus og Helaman vinner en stor
seier over lamanittene — Hela-
mans to tusen unge sønner kjemper
med mirakuløs kraft, og ingen av
dem blir drept. Vers 1 ca. 62 f.Kr.,
vers 2–19 ca 66 f.Kr. og vers 20–57
ca. 65–64 f.Kr.

Og nå skjedde det i begynnelsen
av det tredevte år av dommer-
nes regjeringstid, på den annen
dag i den første måned, at
Moroni mottok et brev fra Hela-
man hvor han fortalte hva som
hadde skjedd med folket i denne
del av landet.

2 Og dette er de ord som han
skrev: Min kjære, elskede bror
Moroni, en bror i Herren såvel
som i krigens trengsler, se, min
elskede bror, jeg har noe å for-
telle deg om vår krigføring i
denne delen av landet.

3 Se, ato tusen sønner av de
menn som Ammon førte ut av
Nephis land vet du er etter-
kommere av Laman som var
vår far Lehis eldste sønn.

4 Nå behøver ikke jeg fortelle
deg om deres tradisjoner eller
deres vantro, for du kjenner til
alle disse ting.

5 Derfor er det tilstrekkelig
for meg at jeg forteller deg at to
tusen av disse unge menn har
grepet til våpen og har ønsket
at jeg skulle være deres leder,
og vi har kommet for å forsvare
vårt land.

31a Alma 62:49–51. 56 3a Alma 53:22.
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6 Og du kjenner også til den
apakten deres fedre sluttet om at
de ikke ville gripe til våpen mot
sine brødre for å utgyte blod.
7 Men i det seks og tyvende år

da de så hvordan vi ble plaget
og led for deres skyld, var de
nær ved å abryte pakten som de
hadde sluttet, og gripe til våpen
for å forsvare oss.

8 Men jeg ville ikke la dem
bryte pakten de hadde sluttet,
for jeg antok at Gud ville styrke
oss så vi skulle slippe å lide
mer hvis de holdt den eden de
hadde avlagt.

9 Men se, det er én ting som
vi kan glede oss meget over, for
se, i det seks og tyvende år
marsjerte jeg, Helaman, i spis-
sen for disse to tusen unge
menn til byen Judea for å hjelpe
Antipus, som du hadde utpekt
til folkets leder i den delen av
landet.

10 Og jeg innlemmet mine to
tusen sønner (for de er verdige
til å bli kalt sønner) i Antipus’
hærstyrke, en forsterkning An-
tipus var overmåte glad for, for
se, hans hærstyrke var blitt
redusert av lamanittene fordi
deres styrker hadde slått ihjel
et stort antall av våre menn, noe
vi har grunn til å sørge over.

11 Likevel kan vi trøste oss
med at de døde for sitt lands
og sin Guds sak, ja, og de er
alykkelige.
12 Og lamanittene hadde også

tatt mange fanger, som alle var
hærførere, for ingen andre lot
de leve. Og vi antar at de nå er

i Nephis land, hvis de ikke er
drept.

13 Og dette er de byer lama-
nittene har inntatt ved å utgyte
så mange av våre tapre menns
blod:

14 Landet Manti, eller byen
Manti, og byen Zeezrom og byen
Cumeni og byen Antiparah.

15 Og dette er de byer som de
var i besittelse av da jeg kom til
byen Judea, og jeg fant Antipus
og hans menn som slet av all
makt for å befeste byen.

16 Og de var avkreftet både på
legeme og sjel, for de hadde
kjempet tappert om dagen og
slitt om natten for å bevokte sine
byer, og derfor hadde de hatt
store lidelser av alle slag.

17 Og nå hadde de satt seg
fore at de enten ville seire på
dette sted eller dø, derfor for-
står du sikkert at denne lille
styrken som jeg hadde med
meg, ja, disse mine sønner, ga
dem stort håp og mye glede.

18 Og nå skjedde det at da la-
manittene forsto at Antipus
hadde fått forsterkninger til sin
hærstyrke, ble de etter ordre
fra Ammoron tvunget til ikke å
gå mot byen Judea, eller angri-
pe oss.

19 Og slik ble vi begunstiget av
Herren, for hvis de hadde an-
grepet oss mens vi var så svake,
ville de kanskje ha drept vår
lille hærstyrke, men på denne
måten ble vi spart.

20 De ble befalt av Ammoron
å forsvare de byene som de had-
de tatt, og slik endte det seks og

6a Alma 24:17–18. 7a Alma 53:13–15. 11a Alma 28:12.
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tyvende år. Og i begynnelsen
av det syv og tyvende år hadde
vi forberedt vår by og oss selv
til forsvar.
21 Nå ønsket vi at lamanittene

skulle angripe oss, for vi ønsket
ikke å gå til angrep mot dem i
deres sterke forsvarsstillinger.

22 Og det skjedde at vi hadde
spioner i området for å holde
øye med lamanittenes bevegel-
ser, så de ikke skulle komme
seg forbi oss om natten eller om
dagen for å angripe våre andre
byer som lå mot nord.

23 For vi visste at i disse byene
var de ikke sterke nok til å
kjempe mot dem. Derfor ønsket
vi, hvis de kom seg forbi oss, å
overfalle deres baktropp og
således stanse dem bakfra sam-
tidig som de ble angrepet forfra.
Vi antok at vi kunne overmanne
dem, men se, dette vårt ønske
ble ikke oppfylt.

24 De våget ikke å gå forbi oss
hverken med hele hærstyrken
eller med en del av den av frykt
for ikke å være sterke nok og
bli slått.

25 Heller ikke våget de å mar-
sjere ned mot byen Zarahemla,
heller ikke våget de å krysse
elven Sidons utspring og gå
over til byen Nephihah.

26 Og derfor, med sine hær-
styrker var de fast bestemt på å
forsvare de byene som de had-
de tatt.

27 Og nå skjedde det i den
andre måned i dette år at det
ble bragt oss mange fødemid-
ler fra disse mine to tusen søn-
ners fedre.

28 Og to tusen menn ble også

sendt oss fra Zarahemlas land.
Og derfor var vi beredt med ti
tusen mann og med fødemidler
til dem og også til deres hus-
truer og deres barn.

29 Og lamanittene, som så at
våre styrker tiltok for hver dag
som gikk, og at fødemidler an-
kom til vårt underhold, begynte
å bli redde og gjorde utfall mot
oss for om mulig å sette en stop-
per for at vi mottok fødemidler
og forsterkninger.

30 Da vi nå forsto at lamanit-
tene begynte å bli urolige over
dette, ønsket vi å bruke list.
Derfor ga Antipus ordre om
at jeg skulle marsjere til en by
like i nærheten med mine unge
sønner og late som vi ville over-
føre fødemidler til en by like i
nærheten.

31 Og vi skulle marsjere like
forbi byen Antiparah og late
som vi skulle til en by lenger
borte, ute ved havet.

32 Og det skjedde at vi mar-
sjerte avgårde og lot som vi
skulle til denne byen med våre
fødemidler.

33 Og det skjedde at Antipus
dro ut med en del av sin hær-
styrke og lot resten være igjen
for å bevokte byen. Men han
dro ikke ut før jeg hadde dratt
avgårde med min lille hærstyr-
ke og var kommet nesten til
byen Antiparah.

34 Og i byen Antiparah var
lamanittenes sterkeste hæravde-
ling forlagt, ja, den mest tallrike.

35 Og det skjedde at da de var
blitt underrettet av sine spioner,
kom de ut med sin hærstyrke
og marsjerte mot oss.
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36 Og det skjedde at vi flyktet
foran dem nordover. Og slik
førte vi lamanittenes mektigste
hærstyrke på villspor.

37 Ja, de forfulgte oss et godt
stykke, og da de oppdaget at
Antipus’ hærstyrke forfulgte
dem av all makt, vendte de seg
hverken til høyre eller til ven-
stre, men fortsatte rett frem etter
oss, og vi antar at de hadde til
hensikt å slå oss ihjel før de ble
innhentet av Antipus, og dette
så de ikke kunne bli omringet
av våre folk.

38 Og da Antipus forsto hvil-
ken fare vi befant oss i, rykket
han frem med sin hærstyrke i
større tempo. Men se, det var
natt, derfor innhentet de oss
ikke, og Antipus innhentet
dem heller ikke. Derfor slo vi
leir for natten.

39 Og det skjedde at lamanit-
tene opptok forfølgelsen før det
grydde av dag. Nå var vi ikke
sterke nok til å kjempe mot dem,
og jeg ville ikke la mine unge
sønner falle i deres hender. Der-
for fortsatte vi fremrykningen,
og vi dro ut i villmarken.

40 Nå våget de ikke å snu
hverken til høyre eller venstre
for at de ikke skulle bli omrin-
get, og jeg ville heller ikke snu
hverken til høyre eller venstre
for at de ikke skulle innhente
meg. Hvis vi tok kampen opp
mot dem, ville vi bli drept, og de
ville unnslippe. Derfor flyktet vi
gjennom villmarken hele dagen,
like til mørket falt på.

41 Og det skjedde at da det ble

lyst igjen om morgenen, så vi
at lamanittene nesten hadde
innhentet oss, og vi flyktet
foran dem.

42 Men det skjedde at de ikke
forfulgte oss langt før de stan-
set, og det var om morgenen
den tredje dag i den syvende
måned.

43 Og nå visste vi ikke om de
var blitt innhentet av Antipus,
men jeg sa til mine menn: Se,
for alt vi vet kan de ha stanset
for at vi skal angripe dem, så de
kan fange oss i sin snare.

44 Derfor, hva sier dere, mine
sønner, vil dere gå til kamp
mot dem?

45 Og nå forteller jeg deg, min
elskede bror Moroni, at aldri har
jeg sett så stort amot, nei, ikke
blant noen nephitter.

46 For ettersom jeg alltid had-
de kalt dem mine sønner (for de
var alle svært unge), sa de til
meg: Far, se vår Gud er med oss,
og han vil ikke tillate at vi faller.
La oss derfor dra ut, og vi vil
ikke slå våre brødre ihjel hvis
de lar oss være i fred. Derfor, la
oss dra så de ikke overmanner
Antipus’ hærstyrke.

47 Nå hadde de aldri kjempet
før. Likevel fryktet de ikke dø-
den, og de tenkte mer på sine
fedres afrihet enn på sitt eget
liv, ja, deres bmødre hadde lært
dem at hvis de ikke tvilte, ville
Gud befri dem.

48 Og de gjentok sine mødres
ord for meg og sa: Vi tviler ikke
på at våre mødre visste det.

49 Og det skjedde at jeg

45a Alma 53:20–21.
47a Alma 53:16–18.

b Alma 57:21.
vs Mor.
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vendte om med mine to tusen
menn og gikk mot disse lama-
nittene som hadde forfulgt oss.
Og se, Antipus’ hærstyrker had-
de innhentet dem, og et fryktelig
slag hadde begynt.
50 Antipus’ soldater, som var

slitne etter å ha marsjert så langt
på så kort tid, var nær ved å
falle i lamanittenes hender, og
hvis jeg ikke hadde vendt om
med mine to tusen, ville de ha
oppnådd sin hensikt.

51 For Antipus hadde falt for
sverdet og mange av hans lede-
re fordi de var slitne på grunn
av den raske fremrykningen —
derfor begynte Antipus’ menn,
som var forvirret fordi deres
ledere hadde falt, å trekke seg
tilbake for lamanittene.

52 Og det skjedde at lamanit-
tene ble modige og opptok for-
følgelsen og var således i ferd
med å forfølge dem med stor
kraft da Helaman angrep deres
baktropp med sine to tusen og
begynte å slå dem ihjel med så
stor kraft at hele lamanittenes
hærstyrke stanset og vendte seg
mot Helaman.

53 Da nå Antipus’ folk så at
lamanittene hadde snudd helt
om, samlet de sine menn og
angrep lamanittenes baktropp
igjen.

54 Og nå skjedde det at vi —
Nephis folk, Antipus’ folk og
jeg med mine to tusen — om-
ringet lamanittene og slo dem
ihjel, ja, så de ble tvunget til å
overlevere sine krigsvåpen og
også la seg selv ta til fange.

55 Og nå skjedde det at da de
hadde overgitt seg til oss, se,
da talte jeg de unge menn som
hadde kjempet sammen med
meg, da jeg var redd for at
mange av dem var drept.

56 Men se, til min store glede
hadde aikke en eneste én av dem
falt, ja, og de hadde kjempet
som med Guds styrke. Ja, aldri
hadde man sett menn kjempe
med slik mirakuløs styrke, og
med så stor kraft overfalt de la-
manittene at de skremte dem.
Og derfor overga lamanittene
seg og lot seg ta til fange.

57 Og da vi ikke hadde noe
sted hvor vi kunne ha våre fan-
ger under bevoktning så de ikke
flyktet tilbake til lamanittenes
hærstyrker, sendte vi dem der-
for til Zarahemlas land, sammen
med en del av Antipus’ menn
som ikke var drept. Og resten
tok jeg og slo sammen med mine
unge aammonitter og marsjerte
tilbake til byen Judea.

KAPITTEL 57

Helaman forteller at Antiparah blir
erobret, og at Cumeni overgir seg
og senere blir forsvart — Hans
unge ammonitter kjemper tappert,
alle blir såret, men ingen blir drept
— Gid forteller at noen av lamanit-
tene som var tatt til fange blir drept
og noen rømmer. Ca. 63 f.Kr.
Og nå skjedde det at jeg mottok
et brev fra kong Ammoron hvor
han skrev at hvis jeg ville utle-
vere de krigsfangene vi hadde

56a Alma 57:25; 58:39. 57a Alma 27:26; 53:10–11, 16.



391 Alma 57:2–13

tatt, ville han overgi byen Anti-
parah til oss.
2 Men jeg sendte et brev til

kongen og sa at vi var sikre på
at våre styrker var sterke nok
til å innta byen Antiparah, og
at vi anså det for uklokt av oss
å utlevere fangene mot å få
denne byen, og at vi bare ville
overlevere våre fanger ved en
utveksling.

3 Og Ammoron avviste mitt
brev, for han ville ikke utveksle
fanger. Derfor begynte vi å gjøre
forberedelser til å gå mot byen
Antiparah.

4 Men folk i Antiparah forlot
byen og flyktet til sine andre
byer som de var i besittelse av,
for å befeste dem. Og på denne
måten falt byen Antiparah i
våre hender.

5 Og slik endte det åtte og
tyvende år av dommernes re-
gjeringstid.

6 Og det skjedde at i begyn-
nelsen av det ni og tyvende år
mottok vi forsyninger av føde-
midler og også en forsterkning
til vår hærstyrke fra Zarahemlas
land og fra landet omkring på
seks tusen mann, foruten seksti
av aammonittenes sønner som
hadde kommet for å slutte seg
til sine brødre, min lille styrke
på to tusen. Og se, nå var vi ster-
ke, og det ble også bragt inn
rikelig med fødemidler til oss.

7 Og det skjedde at vi ønsket å
gå til kamp mot den hærstyrke
som var satt til å forsvare byen
Cumeni.

8 Og se, jeg vil vise deg at vi

snart gjennomførte vårt ønske.
Ja, med vår slagkraftige styrke,
eller med en del av vår slag-
kraftige styrke, omringet vi om
natten byen Cumeni like før de
skulle motta en sending føde-
midler.

9 Og det skjedde at vi slo leir
rundt byen i mange netter, men
vi sov på våre sverd og holdt
vakt, så lamanittene ikke skulle
overfalle oss om natten og slå
oss ihjel, noe de forsøkte man-
ge ganger. Men like ofte som de
forsøkte dette, fløt deres blod.

10 Endelig ankom deres føde-
midler, og de var i ferd med å
dra inn i byen om natten. Og vi
var nephitter og ikke lamanit-
ter, derfor tok vi dem og deres
fødemidler.

11 Og selv om lamanittene på
denne måten var avskåret fra
sine forsyninger, var de likevel
fast bestemt på å forsvare byen.
Derfor ble det nødvendig at vi
skulle ta disse fødemidler og
sende dem til Judea, og våre
fanger til Zarahemlas land.

12 Og det skjedde at det ikke
gikk mange dager før lamanit-
tene begynte å miste alt håp om
hjelp, derfor overlot de byen i
våre hender, og på denne må-
ten hadde vi gjennomført våre
planer og hadde inntatt byen
Cumeni.

13 Men det skjedde at våre
fanger var så tallrike at selv om
det var enormt mange av oss,
ble vi nødt til å bruke alle våre
styrker til å bevokte dem eller
drepe dem.

57 6a Alma 53:16–18.
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14 For se, de brøt seg ut i store
flokker og sloss med stener og
med stokker og alt de kunne få
tak i, så vi drepte over to tusen
av dem etter at de hadde over-
gitt seg som krigsfanger.

15 Derfor ble det nødvendig
for oss at vi enten måtte ta dem
av dage eller med sverd i hånd
føre dem under bevoktning ned
til Zarahemlas land. Og vi had-
de heller ikke flere fødemidler
enn vi trengte til vårt eget folk,
selv med det vi hadde tatt fra
lamanittene.

16 Og under disse kritiske
omstendigheter ble det en me-
get alvorlig sak å bestemme
hva vi skulle gjøre med disse
krigsfangene. Likevel bestemte
vi oss for å sende dem ned til
Zarahemlas land. Derfor valgte
vi ut en del av våre menn og ga
dem i oppdrag å føre våre fan-
ger ned til Zarahemlas land.

17 Men det skjedde at neste
dag kom de tilbake. Og se, vi
spurte dem ikke om hva som
hadde skjedd med fangene, for
se, lamanittene hadde angrepet
oss, og de kom tilbake akkurat
tidsnok til å redde oss fra å falle
i deres hender. For se, for å støt-
te dem hadde Ammoron sendt
en ny forsyning fødemidler og
også en tallrik hærstyrke.

18 Og det skjedde at de menn
som vi sendte med fangene, an-
kom akkurat tidsnok til å stanse
dem da de var i ferd med å
overmanne oss.

19 Men se, min lille styrke på to
tusen og seksti kjempet desperat,

ja, de holdt urokkelig stand
mot lamanittene og sendte alle
inn i døden som satte seg opp
mot dem.

20 Og da resten av vår hær-
styrke var nær ved å gi etter for
lamanittene, se, da var disse to
tusen og seksti urokkelige og
uforferdet.

21 Ja, og de adlød og passet på
å utføre hver befaling helt nøy-
aktig. Ja, og det gikk dem ifølge
deres tro, og jeg husket de ord
de fortalte meg at deres amødre
hadde lært dem.

22 Og se, det var disse mine
sønner og de menn som hadde
blitt tatt ut til å følge fangene, vi
kan takke for denne store seier,
for det var de som slo lamanit-
tene, derfor ble de drevet til-
bake til byen Manti.

23 Og vi beholdt vår by Cu-
meni, og ikke alle ble drept ved
sverdet. Likevel hadde vi lidd
et stort tap.

24 Og det skjedde at etter at
lamanittene hadde flyktet, ga
jeg øyeblikkelig ordre til at mine
menn som hadde blitt såret,
skulle tas bort fra de døde og at
deres sår skulle forbindes.

25 Og det skjedde at det var
to hundre av mine to tusen og
seksti som hadde besvimt på
grunn av blodtap. Ved Guds
godhet og til vår store forbau-
selse, men også til hele vår
hærstyrkes glede, hadde like-
vel aikke en eneste én av dem
omkommet, ja, og det var hel-
ler ikke en eneste én som ikke
hadde fått mange sår.

21a Alma 56:47–48. 25a Alma 56:56.
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26 Og hele vår hærstyrke var
forbauset over at de var skånet,
ja, over at de skulle bli spart
mens ett tusen av våre brødre
var drept. Og dette tilskriver vi
med rette aGuds mirakuløse
kraft på grunn av deres over-
måte store btro på det som de
hadde blitt opplært til å tro,
nemlig at det fantes en rettfer-
dig Gud, og at enhver som ikke
tvilte, skulle bli bevart ved hans
forunderlige kraft.

27 Nå, slik var troen til dem
som jeg har omtalt. De er unge,
og deres sinn er urokkelig, og
de setter alltid sin lit til Gud.

28 Og nå skjedde det at etter at
vi på denne måten hadde tatt
hånd om våre sårede menn og
hadde begravet våre døde —
og også lamanittenes døde, og
det var mange — se, da spurte
vi Gid hva som hadde skjedd
med de fangene som de hadde
begynt å føre ned til Zarahem-
las land.

29 Nå var Gid øverstkomman-
derende for den avdelingen som
var utnevnt til å føre dem ned
til landet under bevoktning.

30 Og dette er de ord Gid sa til
meg: Se, vi dro avgårde med
våre fanger ned til Zarahemlas
land. Og det skjedde at vi møtte
våre hærstyrkers spioner som
var sendt ut for å holde øye
med lamanittenes leir.

31 Og de ropte til oss og sa: Se,
lamanittenes hærstyrker rykker
frem mot byen Cumeni, og se,
de kommer til å overfalle dem
og drepe vårt folk.

32 Og det skjedde at våre fan-
ger hørte deres rop som fikk
dem til å fatte mot, og de gjorde
opprør mot oss.

33 Og det skjedde at vi på
grunn av deres opprør lot våre
sverd falle på dem. Og det
skjedde at de løp mot våre
sverd i samlet flokk så de fleste
av dem ble drept, og resten av
dem brøt seg igjennom og flyk-
tet fra oss.

34 Og se, da de hadde flyktet
og vi ikke kunne innhente dem,
marsjerte vi i all hast til byen
Cumeni, og se, vi ankom i tide
så vi kunne hjelpe våre brødre
med å forsvare byen.

35 Og se, nok en gang er vi
blitt befridd fra våre fienders
hender. Og velsignet er vår
Guds navn, for se, det er han
som har befridd oss, ja, og som
har gjort dette store for oss.

36 Nå skjedde det at da
jeg, Helaman, hadde hørt
disse ord fra Gid, ble jeg fylt
med overmåte stor glede på
grunn av den godhet Gud
hadde vist ved å bevare oss
så vi ikke alle omkom. Ja, jeg
håper at sjelene til dem som
er drept har agått inn til sin
Guds hvile.

KAPITTEL 58

Helaman, Gid og Teomner inntar
byen Manti ved krigslist — La-
manittene trekker seg tilbake —
Ammons folks sønner blir spart
når de står fast og forsvarer sin
frihet og tro. Ca. 63–62 f.Kr.

26a vs Kraft, makt. b vs Tro. 36a Alma 12:34.
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Og se, nå skjedde det at vårt
neste mål var å innta byen
Manti, men vi så ingen mulig-
het til å lede dem ut av byen
med våre små avdelinger. For
se, de husket det vi tidligere
hadde gjort, derfor kunne vi
ikke alokke dem ut av deres
sterke forsvarsstillinger.

2 Og de var atskillig mer tall-
rike enn vår hærstyrke, så vi
våget ikke å angripe dem i der-
es sterke forsvarsstillinger.

3 Ja, og det ble nødvendig
for oss å bruke våre menn til
å forsvare de deler av landet
som vi hadde vunnet tilbake.
Derfor ble det nødvendig for
oss å vente så vi kunne få
forsterkninger fra Zarahemlas
land og også nye forsyninger
av fødemidler.

4 Og det skjedde at jeg derfor
sendte en delegasjon til vårt
lands guvernør for å gjøre ham
kjent med hvordan tilstanden
var for vårt folk. Og det skjed-
de at vi ventet for å motta føde-
midler og forsterkninger fra
Zarahemlas land.

5 Men se, dette var ikke til stor
hjelp for oss, for lamanittene
fikk også store forsterkninger
dag for dag og også mange fø-
demidler. Og slik var situasjo-
nen for oss i øyeblikket.

6 Og lamanittene gjorde utfall
mot oss fra tid til annen og be-
sluttet å drepe oss ved krigslist.
Likevel kunne vi ikke gå til
kamp mot dem fordi de hadde
trukket seg tilbake til sine ster-
ke forsvarsstillinger.

7 Og det skjedde at vi under
disse vanskelige omstendig-
heter ventet i mange måneder,
ja, helt til vi var nær ved å
omkomme av mangel på mat.

8 Men det skjedde at vi mot-
tok mat som ble sendt til oss
under bevoktning av en hær-
styrke på to tusen mann, som
kom oss til unnsetning. Og
dette var all den hjelp vi fikk
for å forsvare oss selv og
vårt land og forhindre at det
falt i våre fienders hender,
ja, for å kjempe mot en utallig
fiende.

9 Grunnen til at vi kom i
denne forlegenhet, eller hvor-
for de ikke sendte oss større
forsterkninger, visste vi ikke.
Derfor ble vi fortvilet og også
fylt av frykt for at Guds straffe-
dommer på en eller annen måte
skulle komme over vårt land,
så vi ble omstyrtet og fullsten-
dig ødelagt.

10 Derfor utøste vi våre sjeler i
bønn til Gud og ba ham styrke
oss og fri oss ut av våre fienders
hender, ja, og også gi oss styrke
så vi kunne beholde våre byer
og våre landområder og våre
besittelser til underhold for
vårt folk.

11 Ja, og det skjedde at Herren
vår Gud ga oss forvissning om
at han ville befri oss. Ja, han
talte fred til våre sjeler og ga
oss stor tro og et håp om å bli
befridd av ham.

12 Og vi fattet mot med den
lille styrken vi hadde mottatt,
og var fast bestemt på å beseire

58 1a Alma 52:21; 56:30.
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våre fiender og aforsvare våre
landområder og våre besittelser
og våre hustruer og våre barn
og bfrihetens sak.
13 Og derfor rykket vi frem

med all kraft mot lamanittene
som var i byen Manti, og vi slo
opp teltene våre på den siden
av byen som lå nærmest vill-
marken.

14 Og det skjedde at da lama-
nittene neste dag oppdaget at
vi befant oss i utkanten av vill-
marken like ved byen, sendte
de sine spioner rundt omkring
oss så de kunne finne ut vår
hærstyrkes antall og styrke.

15 Og det skjedde at da de
oppdaget at vi ikke var sterke
rent tallmessig, og fryktet for at
vi skulle avskjære dem fra der-
es forsyninger hvis de ikke
gikk til kamp mot oss og drepte
oss, og de også antok at de med
letthet kunne drepe oss med
sine tallrike hærskarer, derfor
begynte de å gjøre forberedel-
ser til å gå til kamp mot oss.

16 Og da vi forsto at de gjorde
forberedelser til å angripe oss,
se, da lot jeg Gid med et lite
antall menn og Teomner også
med et lite antall menn skjule
seg i villmarken.

17 Nå gikk Gid og hans menn
til høyre og de andre til ven-
stre, og da de hadde skjult seg
på denne måten, ble jeg og res-
ten av min hærstyrke på sam-
me sted hvor vi først hadde
slått opp våre telt, og ventet på
at lamanittene skulle komme
ut til kamp.

18 Og det skjedde at lamanit-
tene kom mot oss med sin tall-
rike hærstyrke. Og da de var
kommet, og like før de angrep
oss med sverdet, lot jeg mine
menn som var med meg, trekke
seg tilbake inn i villmarken.

19 Og det skjedde at lamanit-
tene fulgte etter oss i stor hast,
for de var overmåte ivrige etter
å innhente oss så de kunne dre-
pe oss. Derfor forfulgte de oss
inn i villmarken. Og vi dro for-
bi mellom Gid og Teomner så
de ikke ble oppdaget av lama-
nittene.

20 Og det skjedde at da lama-
nittene hadde kommet forbi —
eller da hærstyrken hadde
kommet forbi — kom Gid og
Teomner frem fra sine skjule-
steder og avskar lamanittenes
spioner så de ikke kunne vende
tilbake til byen.

21 Og det skjedde at da de
hadde avskåret dem, løp de til
byen og overfalt vaktene som
var blitt tilbake for å bevokte
byen, og drepte dem og tok
byen i besittelse.

22 Nå kunne dette skje fordi
lamanittene hadde latt hele
sin hærstyrke bli ledet ut i vill-
marken bortsett fra noen få
vakter.

23 Og det skjedde at Gid
og Teomner på denne måten
hadde erobret deres sterke for-
svarsstillinger. Og det skjedde
at vi etter å ha ferdes lenge i
villmarken, satte kursen mot
Zarahemlas land.

24 Og da lamanittene så at de

12a Alma 46:12–13; Mormon 2:23. b vs Fri, frihet.
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marsjerte mot Zarahemlas land,
ble de overmåte redde for at det
var lagt en plan som ville føre
til at de ble ødelagt. Derfor be-
gynte de å trekke seg tilbake til
villmarken igjen, ja, samme vei
som de hadde kommet.
25 Og se, det var natt, og de slo

opp teltene sine, for lamanitte-
nes hærførere antok at nephit-
tene var slitne etter marsjen.
Og da de antok at de hadde
drevet hele deres hærstyrke på
tilbaketog, hadde de ingen tan-
ke for byen Manti.

26 Nå skjedde det at om natten
lot jeg ikke mine menn sove,
men lot dem marsjere en annen
vei mot landet Manti.

27 Og se, fordi vi marsjerte hele
natten, var vi neste dag kommet
forbi lamanittene så vi kom frem
til byen Manti før dem.

28 Og derfor skjedde det at vi
ved krigslist erobret byen Manti
uten blodsutgytelse.

29 Og det skjedde at da lama-
nittenes hærstyrker begynte å
nærme seg byen og så at vi var
beredt til å møte dem, ble de
overmåte forbauset og slått av
stor frykt så de flyktet ut i vill-
marken.

30 Ja, og det skjedde at lama-
nittenes hærstyrker flyktet ut
av denne delen av landet, men
se, de har tatt mange kvinner og
barn med seg ut av landet.

31 Og adisse byene som lama-
nittene hadde tatt, er nå i vår
besittelse, og våre fedre og våre
kvinner og våre barn vender til-
bake til sine hjem, alle unntatt

de som er tatt til fange og ført
bort av lamanittene.

32 Men se, våre hærstyrker er
for små til å forsvare så mange
byer og så store landområder.

33 Men se, vi stoler på vår
Gud som har gitt oss seier i dis-
se landområdene, så vi har
kunnet gjenerobre disse byene
og disse landområdene som
var våre egne.

34 Nå kjenner vi ikke grunnen
til at myndighetene ikke sender
oss større forsterkninger, hel-
ler ikke vet de menn som kom
opp til oss, hvorfor vi ikke har
fått større forsterkninger.

35 Se, for alt vi vet har du ikke
seiret, og du har trukket dine
styrker tilbake til den delen av
landet. I så fall ønsker vi ikke
å knurre.

36 Og hvis det ikke er slik, er
vi redd det er fordi myndighe-
tene er blitt asplittet at de ikke
sender oss flere menn til unn-
setning, for vi vet at de har fle-
re menn enn de har sendt.

37 Men se, dette har ingen be-
tydning, for vi stoler på at Gud
vil abefri oss, selv om våre hær-
styrker er svake, ja, og fri oss ut
av våre fienders hender.

38 Se, vi nærmer oss slutten
av det ni og tyvende år, og vi er
i besittelse av våre landområ-
der, og lamanittene har flyktet
til Nephis land.

39 Og disse sønner av Am-
mons folk, som jeg har omtalt i
så rosende vendinger, er med
meg i byen Manti. Og Herren
har beskyttet dem og reddet

31a Alma 56:14. 36a Alma 61:1–5. 37a 2 Kong 17:38–39.
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dem fra å falle for sverdet, så
ikke aen eneste sjel er blitt drept.
40 Men se, de har fått mange

sår. Likevel holder de fast ved
og forsvarer den afrihet hvorved
Gud har frigjort dem. Og de er
nøye med å huske Herren sin
Gud fra dag til dag, ja, de passer
alltid på å holde hans lover og
hans bud og hans befalinger,
og de har sterk tro på profetiene
om det som skal komme.

41 Og nå, min elskede bror
Moroni, måtte Herren vår Gud,
som har forløst oss og frigjort
oss, alltid stå deg nær, og måtte
han begunstige dette folk så
dere kan greie å gjenerobre alt
som lamanittene har tatt fra oss
og som var til vårt underhold.
Og se, nå avslutter jeg mitt brev.
Jeg er Helaman, sønn av Alma.

KAPITTEL 59

Moroni ber Pahoran om å sende
forsterkninger til Helaman — La-
manittene inntar byen Nephihah
— Moroni blir sint på myndighe-
tene. Ca. 62 f.Kr.
Nå skjedde det i det tredevte
år av dommernes regjeringstid
over Nephis folk etter at Moroni
hadde mottatt og lest Helamans
abrev, at han ble overmåte glad
fordi det var gått ham så vel, ja,
fordi Helaman hadde lykkes så
overmåte godt med å gjenerob-
re disse landområder som var
gått tapt.
2 Ja, og han gjorde dette kjent

for hele sitt folk omkring i den
delen av landet hvor han var,
så de også kunne glede seg.

3 Og det skjedde at han straks
sendte et abrev til bPahoran
og ønsket at han skulle samle
menn for å forsterke Helaman,
eller Helamans hærstyrker, så
han lettere kunne forsvare den
delen av landet som han på så
mirakuløst vis hadde greid å
vinne tilbake.

4 Og det skjedde at da Moroni
hadde sendt dette brevet til
Zarahemlas land, begynte han
igjen å legge en plan så han
kunne gjenerobre resten av de
landområder og byer som la-
manittene hadde tatt fra dem.

5 Og det skjedde at mens
Moroni på denne måten gjorde
forberedelser for å gå til kamp
mot lamanittene, se, da ble fol-
ket i Nephihah, som var kom-
met sammen fra byen Moroni
og byen Lehi og byen Morian-
ton, angrepet av lamanittene.

6 Ja, selv de som hadde blitt
tvunget til å flykte fra Mantis
land og fra områdene omkring,
hadde kommet over og sluttet
seg til lamanittene i denne de-
len av landet.

7 Og da de derfor var meget
tallrike og hver dag mottok for-
sterkninger, gikk de på Ammo-
rons befaling til angrep på folket
i Nephihah, og de begynte å
slakte dem ned i et overmåte
stort blodbad.

8 Og deres hærstyrker var
så tallrike at resten av folket i

39a Alma 56:56.
40a vs Fri, frihet.

59 1a Alma 56:1.
3a Alma 60:1–3.

b Alma 50:40.
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Nephihah ble tvunget til å flykte
for dem, og de kom og sluttet
seg til Moronis hærstyrke.
9 Og ettersom Moroni hadde

antatt at det var blitt sendt menn
til byen Nephihah for å hjelpe
folket med å forsvare denne
byen — og da han visste at det
var lettere å hindre at byen falt
i lamanittenes hender enn å ta
den tilbake fra dem — antok
han at de med letthet kunne
forsvare denne byen.

10 Derfor holdt han hele styr-
ken tilbake for å forsvare de
steder han hadde gjenerobret.

11 Og da Moroni nå forsto at
byen Nephihah var gått tapt,
ble han overmåte bedrøvet og
begynte å spørre seg selv, om
de ikke på grunn av folkets
ugudelighet ville komme til å
falle i sine brødres hender.

12 Det samme var også tilfelle
med alle hans hærførere. De var
skeptiske og var også forbauset
over folkets ugudelighet — og
dette fordi lamanittene vant så
lett over dem.

13 Og det skjedde at Moroni
ble sint på myndighetene på
grunn av den alikegyldighet de
viste for sitt lands frihet.

KAPITTEL 60

Moroni klager til Pahoran fordi
myndighetene har forsømt hæren
— Herren tillater at de rettferdige
blir drept — Nephittene må bruke
all sin kraft og alle sine midler
for å redde seg fra sine fiender —

Moroni truer med å gå til kamp mot
myndighetene hvis hans hærstyr-
ker ikke får hjelp. Ca. 62 f.Kr.

Og det skjedde at han igjen
skrev til landets guvernør, som
var Pahoran, og dette er de ord
som han skrev: Se, jeg stiler
mitt brev til Pahoran i byen
Zarahemla, han som er aøverste
dommer og landets guvernør,
og også til alle som av dette folk
er blitt valgt til å styre og ordne
denne krigens anliggender.

2 For se, jeg har noe å si til
dem, noe som vil fordømme
dem. For se, dere vet selv at
dere har fått i oppdrag å samle
menn og væpne dem med sverd
og med sabler og alle slags
krigsvåpen, og sende dem mot
lamanittene hvor som helst de
måtte komme inn i vårt land.

3 Og nå, se, jeg sier til dere at
jeg selv, og også mine menn og
også Helaman og hans menn,
har lidd overmåte store lidel-
ser, ja, til og med sult, tørst og
utmattelse og alle slags plager.

4 Men se, hvis dette var alt vi
hadde lidd, ville vi hverken
knurre eller klage.

5 Men se, blodbadet blant vårt
folk har vært stort, ja, tusener
har falt for sverdet, mens
det kunne ha vært annerledes
hvis dere hadde sendt våre
hærstyrker tilstrekkelige for-
sterkninger og nødvendig hjelp.
Ja, deres forsømmelse mot oss
har vært stor.

6 Og nå, se, vi ønsker å få
vite årsaken til denne overmåte

13a Alma 58:34; 61:2–3. 60 1a Alma 50:39–40.
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store forsømmelse, ja, vi ønsker
å få vite årsaken til deres
tankeløshet.
7 Tror dere at dere kan sitte på

deres troner i en tankeløs sløv-
hetstilstand mens deres fiender
sprer død og fordervelse rundt
dere? Ja, mens de myrder tuse-
ner av deres brødre —

8 ja, også dem som har stolt på
å bli beskyttet av dere og har
plassert dere i en stilling så
dere kunne ha hjulpet dem? Ja,
dere kunne ha sendt styrker for
å forsterke deres hærstyrker og
kunne ha reddet tusener fra å
falle for sverdet.

9 Men se, dette er ikke alt, for
dere har holdt deres fødemidler
tilbake for dem, så mange har
kjempet og blødd seg til døde på
grunn av den store omsorg de
hadde for dette folks ve og vel.
Ja, og dette har de gjort mens de
var nær ved å aomkomme av
sult som følge av deres overmå-
te store forsømmelse mot dem.
10 Og nå, mine elskede brødre,

for dere burde være elsket, ja, og
dere burde ha anstrengt dere og
ha vært mer ivrige etter å ivare-
ta dette folks velferd og frihet.
Men se, dere har forsømt dem i
den grad at tuseners blod skal
komme over deres hoder som
hevn, for Gud kjenner alle de-
res rop og alle deres lidelser.

11 Se, tror dere virkelig at de-
re kan sitte på deres troner og
at Gud i sin umåtelige godhet
vil befri dere uten at dere gjør
noe som helst? Se, hvis dere

har trodd dette, har dere trodd
forgjeves.

12 aTror dere det er fordi de
har vært ugudelige at så mange
av deres brødre er blitt drept?
Jeg sier til dere at hvis dere
har trodd dette, har dere trodd
forgjeves, for jeg sier til dere at
det er mange som har falt for
sverdet, og se, for dette vil dere
bli fordømt.

13 For Herren tillater at de
arettferdige blir drept så hans
rettferdighet og dom kan kom-
me 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.

14 Og se, nå sier jeg dere at jeg
frykter svært meget for at Guds
straffedommer vil komme over
dette folk på grunn av deres
overmåte store likegyldighet, ja,
for våre myndigheters likegyl-
dighet og deres overmåte store
forsømmelse mot sine brødre,
ja, mot dem som har blitt drept.

15 For hadde det ikke vært for
den augudelighet som først be-
gynte hos våre øverste ledere,
kunne vi ha holdt stand mot
våre fiender så de ikke hadde
fått makt over oss.

16 Ja, hadde det ikke vært for
den akrig som brøt ut blant oss
selv, ja, om det ikke hadde vært
for disse bkongemenn som for-
årsaket så mye blodsutgytelse
blant oss selv, ja, dersom vi da
vi stred mot hverandre innbyr-
des, hadde forenet vår styrke

9a Alma 58:7.
12a Luk 13:1–5.
13a Alma 14:10–11;

L&p 42:46–47.
15a Alma 51:9, 13.
16a Alma 51:16–19.

b Alma 51:5, 8.
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slik vi hittil har gjort, ja, om det
ikke hadde vært for det ønske
disse kongemenn hadde om å
få makt og myndighet over oss,
og hvis de hadde vært trofaste
mot vår frihets sak og hadde
gått sammen med oss og dratt
ut mot våre fiender i stedet for å
gripe til sverdet mot oss, hvilket
forårsaket så stor blodsutgytelse
blant oss selv, ja, hvis vi hadde
gått ut mot dem med Herrens
styrke, ville vi ha jaget våre fien-
der bort, for det ville ha skjedd
som oppfyllelse av hans ord.
17 Men se, nå angriper lama-

nittene oss og tar våre landom-
råder i besittelse, og de myrder
vårt folk med sverd, ja, våre
kvinner og våre barn, og de
fører dem også bort som fanger
og lar dem lide alle slags plager,
og dette skjer på grunn av den
store ugudelighet blant dem
som trakter etter makt og myn-
dighet, ja, disse kongemenn.

18 Men hvorfor skulle jeg si så
mye om denne saken? For alt vi
vet trakter dere selv etter myn-
dighet. For alt vi vet er dere
også landsforrædere.

19 Eller er det fordi dere be-
finner dere midt inne i vårt
land og er omgitt av trygghet at
dere ikke sender oss mat, og
også menn til å forsterke våre
hærstyrker?

20 Har dere glemt Herren der-
es Guds befalinger? Ja, har dere
glemt våre fedres fangenskap?
Har dere glemt hvor mange
ganger vi er blitt befridd fra
våre fienders hender?

21 Eller tror dere at Herren li-
kevel vil befri oss mens vi sitter
på våre troner og ikke benytter
oss av de midler som Herren
har tilveiebragt for oss?

22 Ja, vil dere sitte uvirksom-
me mens dere er omringet av
tusener, ja, titusener av dem
som også sitter uvirksomme,
mens det er tusener omkring
ved landets grenser som faller
for sverdet — ja, såret og
blødende?

23 Tror dere Gud vil betrakte
dere som skyldfrie mens dere
sitter stille og ser på disse ting?
Se, jeg sier dere: Nei. Nå vil jeg
dere skal huske at Gud har sagt
at karet først skal renses ainn-
vendig — og deretter skal karet
også renses utvendig.

24 Og nå, hvis dere ikke om-
vender dere fra det dere har
gjort og begynner å ta dere sam-
men og sender mat og menn til
oss og også til Helaman, så han
kan forsvare de deler av vårt
land han har vunnet tilbake, og
så vi kan gjenerobre resten av
våre landområder i disse deler,
se, da vil det bli nødvendig at
vi slutter å kjempe mot lama-
nittene inntil vi først har renset
våre kar innvendig — ja, selv
vår øverste myndighet.

25 Og hvis dere ikke etter-
kommer det jeg har forlangt i
mitt brev og står frem og viser
meg en sann afrihetsånd og
strever for å forsterke og befes-
te våre hærstyrker og sender
dem mat til deres underhold,
se, da vil jeg la en del av mine

23a Mat 23:25–26. 25a Alma 51:6; 61:15.
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frimenn bli igjen for å forsvare
denne delen av vårt land, og
jeg vil gi dem Guds styrke og
velsignelse, så ingen annen
makt kan virke mot dem.
26 Og dette på grunn av deres

overmåte store tro og deres
tålmodighet i deres trengsler.

27 Og jeg vil komme til dere,
og hvis det finnes noen blant
dere som har et ønske om frihet,
ja, om det bare er en gnist av
frihet tilbake, se, da vil jeg mane
til opprør blant dere inntil de
som ønsker å tilrive seg makt
og myndighet, blir utslettet.

28 Ja, se, jeg frykter ikke for
den makt eller myndighet dere
har, men det er min aGud jeg
frykter, og det er på hans befa-
ling jeg tar mitt sverd opp for å
forsvare mitt lands sak. Og det
er på grunn av deres synder at
vi har lidd så store tap.

29 Se, tiden er inne og er nær
for hånden da rettferdighetens
asverd vil henge over dere hvis
dere ikke våkner til dåd for å
forsvare deres land og deres
små, og det skal falle på dere
og hjemsøke dere til dere er
fullstendig tilintetgjort.
30 Se, jeg venter på hjelp

fra dere, og hvis dere ikke kom-
mer oss til unnsetning, se, da
kommer jeg til dere, like til
Zarahemlas land, og slår dere
med sverdet så dere ikke
mer kan ha makt til å hindre
dette folks fremgang for vår
frihets sak.

31 For se, Herren vil ikke tillate
at dere lever og vokser dere

sterke i deres synder så dere
ødelegger hans rettferdige folk.

32 Se, kan dere tro at Herren
vil spare dere og fordømme
lamanittene når det er deres fe-
dres tradisjoner som er årsaken
til deres hat, ja, og det er blitt
fordoblet av dem som har gått
bort fra oss, mens årsaken til
deres synder er den kjærlighet
dere har til ære og verdens ver-
diløse ting?

33 Dere vet at dere overtrer
Guds lover, og dere vet at dere
tråkker dem under fot. Se,
Herren sier til meg: Hvis de
dere har valgt til deres guver-
nører, ikke omvender seg fra
sine synder og misgjerninger,
skal dere dra opp og kjempe
mot dem.

34 Og se, ifølge den pakt jeg
har sluttet, er jeg, Moroni,
drevet til å følge min Guds
befalinger. Derfor vil jeg dere
skal rette dere etter Guds ord
og straks sende fødemidler
og menn til meg, og også til
Helaman.

35 Og se, hvis dere ikke gjør
dette, vil jeg straks angripe
dere, for se, Gud vil ikke tillate
at vi omkommer av sult. Derfor
vil han gi oss av deres føde-
midler selv om det må skje ved
sverdet. Se nå til at dere opp-
fyller Guds ord.

36 Se, jeg er Moroni, deres
hærfører. Jeg atrakter ikke etter
makt, men etter å bringe den til
opphør. Jeg trakter ikke etter
verdens ære, men etter mitt
lands frihet og velferd og etter

28a Apg 5:26–29. 29a Hel 13:5; 3 Ne 2:19. 36a L&p 121:39–42.
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å forherlige min Gud. Og slik
avslutter jeg mitt brev.

KAPITTEL 61

Pahoran forteller Moroni om opp-
rør og oppstand mot myndighetene
— Kongemennene inntar Zara-
hemla og allierer seg med lamanit-
tene — Pahoran ber om militær
hjelp mot opprørerne. Ca. 62 f.Kr.
Se, nå skjedde det at straks et-
ter at Moroni hadde sendt sitt
brev til den øverste guvernør,
mottok han et brev fra aPahoran,
som var øverste guvernør, og
dette er de ord han mottok:
2 Jeg, Pahoran, som er dette

lands øverste guvernør, sender
disse ord til Moroni, som er
hærens øverstkommanderen-
de. Se, jeg sier deg, Moroni, at
jeg gleder meg ikke over dine
store alidelser, ja, det bedrøver
min sjel.

3 Men se, det finnes dem som
gleder seg over dine lidelser,
ja, i den grad at de har gjort
opprør mot meg og også mot
afrimennene blant mitt folk. Ja,
og de som har gjort opprør, er
overmåte tallrike.
4 Og det er de som har forsøkt

å fjerne meg fra dommersetet,
som er årsak til denne store
misgjerning, for de har brukt
mye smiger, og de har ledet
mange menneskers hjerter på
avveie, noe som vil forårsake
store lidelser blant oss. De har
holdt våre fødemidler tilbake

og har truet våre frimenn så de
ikke har kommet til dere.

5 Og se, de har drevet meg ut,
og jeg har flyktet til Gideons
land med så mange menn som
det var mulig for meg å få tak i.

6 Og se, jeg har sendt ut en
kunngjøring i hele denne delen
av landet, og se, de flokker seg
om oss hver dag med sine vå-
pen for å forsvare sitt land og
sin afrihet og for å hevne den
urett som er begått mot oss.

7 Og så mange har kommet til
oss at de som har gjort opprør
mot oss, nå er tvunget til å for-
svare seg, ja, de frykter oss og
tør ikke gå til kamp mot oss.

8 De har tatt landet, eller byen,
Zarahemla i besittelse, de har
utnevnt en konge, og han har
skrevet til lamanittenes konge
og har inngått en overenskomst
med ham hvor han lover å for-
svare byen Zarahemla, og dette
tror han vil gjøre det mulig for
lamanittene å erobre resten av
landet. Og han skal innsettes
som konge over dette folk når
de er beseiret av lamanittene.

9 Og nå, i ditt brev har du
klandret meg, men det har in-
gen betydning. Jeg er ikke sint,
men gleder meg over ditt hjer-
tes storhet. Jeg, Pahoran, trakter
ikke etter makt, men bare etter
å beholde mitt dommersete så
jeg kan bevare mitt folks rettig-
heter og frihet. Min sjel holder
fast ved den frihet hvorved
Gud har afrigjort oss.

10 Og se, vi vil kjempe mot

61 1a Alma 50:39–40.
2a Alma 60:3–9.

3a Alma 51:6–7.
6a vs Fri, frihet.

9a Joh 8:31–36;
L&p 88:86.
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ugudelighet like til blodsutgy-
telse. Vi ville ikke utgyte lama-
nittenes blod hvis de ville holde
seg i sitt eget land.
11 Vi ville ikke utgyte våre

brødres blod hvis de ikke gjor-
de opprør mot oss og grep til
sverdet mot oss.

12 Vi ville underkaste oss
trelldommens åk hvis Guds
rettferdighet forlangte det eller
om han befalte oss å gjøre det.

13 Men se, han befaler oss
ikke at vi skal underkaste oss
våre fiender, men at vi skulle
sette vår alit til ham, og han vil
befri oss.

14 Derfor, min elskede bror
Moroni, la oss bekjempe ond-
skap, og enhver ondskap vi
ikke kan bekjempe med våre
ord, slik som opprør og uenig-
het, la oss abekjempe den med
våre sverd, så vi kan beholde
vår frihet og så vi kan fryde oss
over det store privilegium vår
kirke gir oss, og over vår Forlø-
sers og vår Guds sak.
15 Derfor, kom straks til meg

med noen få av dine menn, og
la resten stå under Lehis og Te-
ancums kommando. Gi dem
myndighet til å lede krigen i
den delen av landet ved å følge
aGuds Ånd, som også er frihe-
tens ånd, som er i dem.
16 Se, jeg har sendt dem noen

fødemidler så de ikke skal om-
komme før du kan komme
til meg.

17 Ta med dere alle de menn
dere kan samle mens dere mar-
sjerer hit, og vi vil raskt gå mot

disse frafalne i vår Guds styrke
og ifølge den tro som er i oss.

18 Og vi vil erobre byen Zara-
hemla, så vi kan få tak i mer mat
vi kan sende til Lehi og Tean-
cum. Ja, vi vil dra ut mot dem i
Herrens styrke, og vi vil gjøre
ende på denne store synd.

19 Og nå, Moroni, jeg gleder
meg virkelig over å ha mottatt
ditt brev, for jeg var litt bekym-
ret for hva vi skulle gjøre, om
det ville være rettferdig av oss
å gå mot våre brødre.

20 Men du har sagt at hvis de
ikke omvender seg, har Herren
befalt deg at du skal gå mot
dem.

21 Se til at du astyrker Lehi og
Teancum i Herren. Be dem om
ikke å frykte, for Gud vil befri
dem, ja, og også alle som holder
fast ved den frihet hvorved Gud
har frigjort dem. Og nå avslut-
ter jeg mitt brev til min elskede
bror Moroni.

KAPITTEL 62

Moroni marsjerer for å komme
Pahoran til unnsetning i Gideons
land — De kongemenn som nek-
ter å forsvare sitt land, blir tatt
av dage — Pahoran og Moroni
gjenerobrer Nephihah — Mange
lamanitter slutter seg til Ammons
folk — Teancum slår Ammoron
ihjel og blir selv drept — Lama-
nittene jages ut av landet og fred
gjenopprettes — Helaman vender
tilbake til sitt virke og bygger opp
Kirken. Ca. 62–57 f.Kr.

13a vs Tro; Tillit.
14a Alma 43:47.

15a 2 Kor 3:17.
vs Hellige Ånd, Den.

21a Sak 10:12.
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Og nå skjedde det at da Moroni
hadde mottatt dette brevet,
fattet han mot i sitt hjerte og
ble fylt med overmåte stor gle-
de over Pahorans trofasthet,
over at ikke også han var en
aforræder mot sitt lands frihet
og sak.
2 Men han var også overmåte

bedrøvet over den synd som
var begått av dem som hadde
drevet Pahoran fra dommerse-
tet, ja, kort sagt over dem som
hadde gjort opprør mot sitt
land og også sin Gud.

3 Og det skjedde at Moroni
tok et lite antall menn med seg
ifølge Pahorans ønske og over-
lot kommandoen over resten
av hærstyrken til Lehi og Tean-
cum, og marsjerte mot Gideons
land.

4 Og han heiste afrihetens bfane
overalt hvor han kom, og sam-
let alle stridskrefter han kunne,
mens han rykket frem mot
Gideons land.

5 Og det skjedde at tusener
samlet seg under hans fane og
grep til sverdet for å forsvare
sin frihet, så de ikke skulle
komme i trelldom.

6 Og derfor, da Moroni hadde
samlet alle de menn han kunne
mens han rykket frem, kom
han til Gideons land, og da han
slo sine styrker sammen med
Pahorans, ble de overmåte ster-
ke, ja, enda sterkere enn Pachus’
menn. Pachus var akonge over
de frafalne som hadde drevet
bfrimennene ut av Zarahemlas

land og hadde tatt landet i
besittelse.

7 Og det skjedde at Moroni og
Pahoran dro ned til Zarahem-
las land med sine hærstyrker
og rykket frem mot byen, og de
møtte Pachus’ menn og kom i
kamp med dem.

8 Og se, Pachus ble drept, og
hans menn ble tatt til fange, og
Pahoran inntok igjen dommer-
setet.

9 Og Pachus’ menn ble stilt for
retten ifølge loven og også kon-
gemennene som hadde blitt
tatt og kastet i fengsel, og de
ble ahenrettet ifølge loven, ja,
Pachus’ menn og kongemenne-
ne og alle som ikke ville gripe
til våpen for å forsvare sitt land,
men kjempet mot det, ble tatt
av dage.

10 Og derfor var det nødven-
dig at denne loven ble strengt
håndhevet for å trygge deres
land, ja, og alle som kastet vrak
på sin frihet, ble straks henret-
tet i henhold til loven.

11 Og slik endte det tredevte
år av dommernes regjeringstid
over Nephis folk. Moroni og
Pahoran hadde gjenopprettet
fred i Zarahemlas land blant
sitt eget folk og hadde straffet
alle med døden som ikke var
trofaste mot frihetens sak.

12 Og det skjedde i begynnel-
sen av det en og tredevte år
av dommernes regjeringstid
over Nephis folk at Moroni
straks sørget for å sende føde-
midler, og han sendte også en

62 1a Alma 60:18.
4a vs Fri, frihet.

b Alma 46:12–13, 36.

vs Banner.
6a Alma 61:4–8.

b Alma 51:5–7.

9a vs Dødsstraff.
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hærstyrke på seks tusen mann
til Helaman for å hjelpe ham
med å forsvare den delen av
landet.
13 Og han sendte også en hær-

styrke på seks tusen mann med
tilstrekkelige fødemidler til
Lehis og Teancums hærstyrker.
Og det skjedde at dette ble
gjort for å befeste landet mot
lamanittene.

14 Og det skjedde at Moroni
og Pahoran lot en stor gruppe
menn bli igjen i Zarahemlas
land, marsjerte med en stor
gruppe menn mot Nephihahs
land og var fast bestemt på å
beseire lamanittene i denne
byen.

15 Og det skjedde at mens de
rykket frem mot landet, tok de
et stort antall av lamanittenes
menn til fange og drepte man-
ge av dem og beslagla deres
fødemidler og krigsvåpen.

16 Og det skjedde at de etter å
ha tatt dem til fange lot dem
inngå en pakt om at de aldri
mer ville gripe til våpen mot
nephittene.

17 Og da de hadde inngått
denne pakten, sendte de dem
avgårde for å bo sammen med
Ammons folk — og det var om-
trent fire tusen som ikke hadde
blitt drept.

18 Og det skjedde at da de
hadde sendt dem bort, fortsatte
de å rykke frem mot Nephihahs
land. Og det skjedde at da de
hadde kommet frem til byen
Nephihah, slo de opp teltene sine
på Nephihahs sletter som lå like
i nærheten av byen Nephihah.

19 Nå ønsket Moroni at lama-

nittene skulle komme ut og
kjempe mot dem på slettene.
Men lamanittene, som kjente til
deres overmåte store mot og så
hvor mange de var, våget ikke
å komme ut mot dem. Derfor
kom de ikke ut for å kjempe
den dagen.

20 Og da natten falt på, dro
Moroni ut i nattemørket og klat-
ret opp på muren for å spionere
og finne ut i hvilken del av byen
lamanittene hadde slått leir med
sin hærstyrke.

21 Og det skjedde at de var på
østsiden ved inngangen, og alle
sov. Og Moroni vendte tilbake
til sin hærstyrke og lot dem i all
hast lage sterke rep og stiger,
så de kunne klatre ned fra top-
pen av muren og komme på
innsiden av muren.

22 Og det skjedde at Moroni
lot sine menn marsjere frem og
klatre opp på muren og komme
seg ned i den delen av byen, ja,
på vestsiden hvor lamanittene
ikke hadde slått leir med sine
hærstyrker.

23 Og det skjedde at de alle
klatret ned i byen om natten
ved hjelp av sine sterke rep og
sine stiger, og derfor, da mor-
genen kom, var de alle innen-
for byens murer.

24 Og da lamanittene våknet
og så at Moronis hærstyrker
var innenfor murene, ble de så
overmåte redde at de flyktet ut
gjennom porten.

25 Og da Moroni så at de flyk-
tet for ham, lot han sine menn
rykke frem mot dem. Og de slo
mange ihjel og omringet man-
ge andre og tok dem til fange,
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og resten av dem flyktet inn i
Moronis land som lå ute ved
havet.
26 På denne måten inntok

Moroni og Pahoran byen Nephi-
hah uten å miste en eneste sjel,
og det var mange av lamanitte-
ne som ble drept.

27 Nå skjedde det at mange
av lamanittene som var tatt til
fange, ønsket å slutte seg til
aAmmons folk og bli et fritt folk.
28 Og det skjedde at alle som

ønsket dette, fikk sitt ønske
oppfylt.

29 Alle lamanitter, som var tatt
til fange, sluttet seg derfor til
Ammons folk og begynte å ar-
beide overmåte hardt for å dyr-
ke jorden og allslags korn og ale
opp allslags småfe og storfe. Og
på denne måten ble nephittene
lettet for en stor byrde, ja, de
slapp å holde vakt over alle la-
manittene som var tatt til fange.

30 Nå skjedde det at Moroni
etter at han hadde inntatt byen
Nephihah, hadde tatt mange
fanger, noe som reduserte la-
manittenes hærstyrker overmå-
te sterkt, og hadde fått tilbake
mange av de nephitter som had-
de blitt tatt til fange, noe som
styrket hans hærstyrke meget,
derfor dro Moroni fra Nephi-
hahs land til Lehis land.

31 Og det skjedde at da lama-
nittene så at Moroni kom mot
dem, ble de redde igjen og flyk-
tet for Moronis hærstyrke.

32 Og det skjedde at Moroni
og hans hærstyrke forfulgte
dem fra by til by helt til de ble

møtt av Lehi og Teancum. Og
lamanittene flyktet for Lehi og
Teancum like ned til havet —
til de kom til Moronis land.

33 Og lamanittenes hærstyr-
ker ble samlet til ett i Moronis
land, og Ammoron, lamanitte-
nes konge, var også med dem.

34 Og det skjedde at Moroni
og Lehi og Teancum slo leir med
sine styrker i området langs
grensen til Moronis land, så la-
manittene var omringet i områ-
det som grenset mot villmarken
i syd, og i området som grenset
mot villmarken i øst.

35 Og slik slo de leir for nat-
ten, for se, både nephittene og
lamanittene var slitne etter en
lang marsj. Derfor bestemte de
seg for ikke å forsøke seg med
noen krigslist om natten, alle
unntatt Teancum, for han var
overmåte sint på Ammoron da
han mente at Ammoron og hans
bror, Amalickiah, hadde vært
aårsak til denne store og langva-
rige krig mellom dem og lama-
nittene, som hadde forårsaket
så mye krig og blodsutgytelse,
ja, og så mye sult.

36 Og det skjedde at Teancum
i sin vrede gikk til lamanittenes
leir og firte seg ned langs by-
muren. Og han gikk fra sted til
sted med et rep helt til han fant
kongen, og han akastet et spyd
mot ham som traff ham like ved
hjertet. Men se, kongen vekket
sine tjenere før han døde, så de
forfulgte Teancum og slo ham
ihjel.

37 Nå skjedde det at da Lehi

27a vs Anti-Nephi-Lehis
folk.

35a Alma 48:1.
36a Alma 51:33–34.
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og Moroni fikk vite at Teancum
var død, ble de overmåte be-
drøvet, for se, han hadde vært
en mann som hadde kjempet
tappert for sitt land, ja, en sann
venn av frihet. Og han hadde
hatt veldig mange svært tunge
lidelser, men se, han var død
og hadde gått all kjødets gang.
38 Nå skjedde det at Moroni

neste dag rykket frem og gikk
til angrep på lamanittene, ja, så
de slo dem ihjel i et stort blod-
bad. Og de jaget dem ut av lan-
det, og de flyktet så de denne
gang ikke vendte tilbake for å
gå mot nephittene.

39 Og slik endte det en og tre-
devte år av dommernes regje-
ringstid over Nephis folk, og
slik hadde de hatt kriger og
blodsutgytelse og sult og lidel-
ser i mange år.

40 Og det hadde vært mord og
stridigheter og uenighet og all
slags synd blant Nephis folk,
ikke desto mindre, for de arett-
ferdiges skyld, ja, på grunn av
de rettferdiges bønner, var de
blitt spart.

41 Men se, fordi krigen mellom
nephitter og lamanitter hadde
vært så overmåte langvarig, ja,
fordi krigen hadde vart så over-
måte lenge, hadde mange blitt
forherdet. Og mange ble bløt-
gjort på grunn av sine alidelser
så de ydmyket seg for Gud i
den dypeste ydmykhet.

42 Og det skjedde at etter at
Moroni hadde befestet de deler
av landet som var mest utsatt
for lamanittene, inntil de var

tilstrekkelig sterke, vendte han
tilbake til byen Zarahemla. Og
også Helaman vendte tilbake til
sin arvelodd, og enda en gang
var det opprettet fred blant
Nephis folk.

43 Og Moroni overlot kom-
mandoen over sine styrker til
sin sønn, som het Moronihah,
og han trakk seg tilbake til sitt
eget hus så han kunne tilbringe
resten av sine dager i fred.

44 Og Pahoran vendte tilbake
til sitt dommersete, og Helaman
påtok seg igjen å forkynne Guds
ord til folket, for på grunn av så
mange kriger og stridigheter
var det blitt nødvendig å sette
kirken i orden igjen.

45 Derfor dro Helaman og hans
brødre ut og forkynte Guds ord
med stor kraft, noe som aoverbe-
viste mange mennesker om de-
res ugudelighet og fikk dem til
å omvende seg fra sine synder
og bli døpt til Herren sin Gud.

46 Og det skjedde at de opp-
rettet Guds kirke igjen over
hele landet.

47 Ja, og det ble laget forskrif-
ter for praktisering av loven,
og de valgte seg adommere og
øverste dommere.

48 Og igjen abegynte det å gå
Nephis folk vel i landet. Og de
begynte å formere seg og vokse
seg overmåte sterke igjen i lan-
det, og de ble etterhvert over-
måte rike.

49 Men selv om de var rike og
sterke og det gikk dem vel, var
de ikke oppblåste av stolthet i
egne øyne, heller ikke var de

40a Alma 45:15–16.
41a vs Motgang.

45a L&p 18:44.
47a Mosiah 29:39.

48a Alma 50:20.
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sene til å huske Herren sin Gud,
men de ydmyket seg svært
meget for ham.
50 Ja, de husket hvor store

ting Herren hadde gjort for
dem, at han hadde befridd dem
fra død og fra trelldom og fra
fengsel og fra alle slags lidel-
ser, og han hadde fridd dem ut
av deres fienders hender.

51 Og de ba stadig til Herren
sin Gud, så Herren velsignet
dem ifølge sitt ord, så de vokste
seg sterke, og det gikk dem vel
i landet.

52 Og det skjedde at alle disse
ting fant sted, og Helaman
døde i det fem og tredevte år av
dommernes regjeringstid over
Nephis folk.

KAPITTEL 63

Shiblon og senere Helaman overtar
de hellige opptegnelser — Mange
nephitter reiser til landet i nord
— Hagoth bygger skip som seiler
ut ved havet i vest — Moronihah
beseirer lamanittene i kamp. Ca.
56–52 f.Kr.
Og det skjedde i begynnelsen
av det seks og tredevte år av
dommernes regjeringstid over
Nephis folk at aShiblon overtok
de bhellige ting som Alma hadde
overlevert til Helaman.

2 Og han var en rettferdig
mann, og han vandret rettskaf-
fent for Gud, og han søkte alltid
å gjøre godt og holde Herren sin
Guds befalinger, og det gjorde
hans bror også.

3 Og det skjedde at også
Moroni døde, og slik endte det
seks og tredevte år av dommer-
nes regjeringstid.

4 Og det skjedde at i det syv
og tredevte år av dommernes
regjeringstid var det en stor
gruppe menn — ja, hele fem
tusen fire hundre menn — som
med sine hustruer og barn dro
ut fra Zarahemlas land til lan-
det i anord.

5 Og det skjedde at Hagoth,
som var en overmåte dyktig
mann, bygget seg et overmåte
stort skip på grensen av landet
Overflod, ved landet Ødemark,
og sjøsatte det på havet i vest
ved den smale alandtungen som
førte inn i landet mot nord.

6 Og se, det var mange ne-
phitter som gikk ombord og
seilte ut med mange fødemid-
ler og også mange kvinner og
barn, og de satte kursen mot
nord. Og slik endte det syv og
tredevte år.

7 Og i det åtte og tredevte
år bygget denne mannen flere
skip. Og det første skipet kom
også tilbake, og mange flere
gikk ombord. Og de tok også
mange fødemidler med seg og
satte igjen kursen mot landet i
nord.

8 Og det skjedde at man aldri
mer hørte noe til dem, og vi an-
tar at de druknet i havets dyp.
Og det skjedde at et annet skip
også seilte ut, og hvor det dro,
vet vi ikke.

9 Og det skjedde at i dette året
dro mange mennesker til landet

63 1a Alma 38:1–2.
b Alma 37:1–12.

vs Hellig.
4a Alma 22:31.

5a Alma 22:32;
Ether 10:20.
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i anord, og slik endte det åtte og
tredevte år.
10 Og det skjedde at i det ni og

tredevte år av dommernes re-
gjeringstid døde Shiblon også,
og Corianton hadde reist til
landet i nord med et skip for å
bringe fødemidler til dem som
hadde reist til dette landet.

11 Derfor ble det nødvendig
for Shiblon å overlevere disse
hellige ting før han døde, til
aHelamans sønn, som ble kalt
Helaman, og som var oppkalt
etter sin far.
12 Se, alle disse agraveringer

som var i Helamans besittelse,
ble skrevet og sendt ut blant
menneskenes barn over hele
landet, unntatt de deler som
Alma hadde befalt bikke skulle
utgis.

13 Likevel skulle disse ting hol-

des hellig og aoverleveres fra én
generasjon til den neste. Derfor
ble de dette år overlevert til
Helaman før Shiblons død.

14 Og det skjedde også dette
året at det var noen frafalne som
hadde gått over til lamanittene,
og igjen ble de oppegget til vre-
de mot nephittene.

15 Og samme år kom de også
ned med en tallrik hærstyrke til
krig mot aMoronihahs folk —
eller mot Moronihahs hærstyr-
ke. Men de ble slått og drevet
tilbake igjen til sine egne land
etter å ha lidd stort tap.

16 Og slik endte det ni og tre-
devte år av dommernes regje-
ringstid over Nephis folk.

17 Og slik endte beretningen
av Alma og hans sønn Helaman
og også Shiblon, som var hans
sønn.

Helamans bok

En beretning om nephittene. Deres kriger og stridigheter og
opprør. Og også profetier av mange hellige profeter før Kristi

komme, ifølge opptegnelser av Helaman som var Helamans sønn,
og også ifølge hans sønners opptegnelser like ned til Kristi kom-
me. Og også mange av lamanittene blir omvendt. En beretning om
deres omvendelse. En beretning om lamanittenes rettferdighet og
nephittenes ugudelighet og avskyeligheter, ifølge Helamans og
hans sønners opptegnelse like ned til Kristi komme og så videre.
Beretningen kalles Helamans bok.

KAPITTEL 1

Pahoran den annen blir øverste

dommer og myrdes av Kishkumen
— Pacumeni overtar dommersetet
— Coriantumr leder lamanittenes

9a Hel 3:11–12.
11a Se kapittel-

sammendraget til

Helamans bok.
12a Alma 18:36.

b Alma 37:27–32.

13a Alma 37:4.
15a Alma 62:43.
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hærstyrker, inntar Zarahemla og
slår Pacumeni ihjel — Moronihah
beseirer lamanittene og gjenerob-
rer Zarahemla, og Coriantumr blir
drept. Ca. 52–50 f.Kr.

OG se, nå skjedde det i be-
gynnelsen av det førtiende

år av dommernes regjeringstid
over Nephis folk at det oppsto
alvorlige vanskeligheter blant
det nephittiske folk.
2 For se, aPahoran var død og

hadde gått all kjødets gang, der-
for begynte det å bli en alvorlig
strid om hvem som skulle over-
ta dommersetet av de brødre
som var Pahorans sønner.
3 Nå er dette navnene på dem

som stred om dommersetet
og som også var årsak til at fol-
ket stred: Pahoran, Paanchi og
Pacumeni.

4 Nå er ikke dette alle Pahorans
sønner (for han hadde mange),
men dette er de som stred om
dommersetet, derfor splittet de
folket i tre grupper.

5 Likevel skjedde det at Paho-
ran ble utnevnt ved afolkets
stemme til å være øverste dom-
mer og guvernør over Nephis
folk.

6 Og det skjedde at da Pacume-
ni forsto at han ikke kunne innta
dommersetet, sluttet han seg til
folkets stemme.

7 Men se, Paanchi og den del
av folket som ønsket at han
skulle være deres guvernør, ble
overmåte vrede, derfor forsøk-
te han ved smiger å få disse

menneskene til å gjøre opprør
mot sine brødre.

8 Og det skjedde at mens han
var ved å gjøre dette, se, da ble
han tatt, stilt for en domstol
ifølge folkets stemme og dømt
til døden, for han hadde gjort
opprør og forsøkt å ødelegge
folkets afrihet.
9 Da nå disse menneskene som

ønsket at han skulle være deres
guvernør, forsto at han var
dømt til døden, ble de sinte, og
se, de sendte en mann ved navn
Kishkumen til Pahorans dom-
mersete og myrdet Pahoran
mens han satt på dommersetet.

10 Og han ble forfulgt av Paho-
rans tjenere, men se, så hurtig
var Kishkumens flukt at ingen
kunne innhente ham.

11 Og han gikk tilbake til dem
som hadde sendt ham, og de
sluttet alle en pakt, ja, de sverget
ved sin evige Skaper at de ikke
ville fortelle noe menneske
at Kishkumen hadde myrdet
Pahoran.

12 Derfor ble ikke Kishkumen
kjent blant Nephis folk, for han
var forkledd da han myrdet
Pahoran. Og Kishkumen og
hans bande som hadde sluttet
en pakt med ham, blandet seg
med folket på en slik måte at
ikke alle kunne bli funnet. Men
alle som ble funnet, ble dømt til
adøden.
13 Og se, nå ble Pacumeni

ifølge folkets stemme valgt til å
være øverste dommer og guver-
nør over folket, og til å regjere i

[helaman]
1 2a Alma 50:40.

5a Mosiah 29:26–29.
8a vs Fri, frihet.

12a vs Dødsstraff.
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sin bror Pahorans sted, og det
var ifølge hans rett. Og alt dette
ble gjort i det førtiende år av
dommernes regjeringstid, og så
var året omme.
14 Og det skjedde i det en

og førtiende år av dommernes
regjeringstid at lamanittene
hadde samlet en utallig hær-
styrke av menn og væpnet
dem med sverd og med sabler
og med buer og med piler og
med hjelmer og med bryst-
skjold og med alle tenkelige
slags skjold.

15 Og de kom ned igjen så de
kunne gå til krig mot nephitte-
ne. Og de ble ledet av en mann
ved navn Coriantumr, og han
var en etterkommer av Zara-
hemla, og han hadde gått bort
fra nephittene. Og han var en
stor og mektig mann.

16 Derfor tenkte lamanittenes
konge, hvis navn var Tubaloth
som var aAmmorons sønn, at
Coriantumr, som var en mektig
mann, kunne holde stand mot
nephittene med sin styrke og
også med sin store visdom, så
han ved å sende ham kunne få
makt over nephittene.

17 Derfor oppegget han dem
til vrede, og han samlet sine
hærstyrker, og han utnevnte
Coriantumr til å være deres le-
der og lot dem marsjere ned til
Zarahemlas land for å kjempe
mot nephittene.

18 Og det skjedde at fordi
det var så store stridigheter og
så mange vanskeligheter hos
myndighetene, hadde de ikke

sørget for tilstrekkelig vakthold
i Zarahemlas land, for de hadde
trodd at lamanittene ikke ville
våge å trenge inn i hjertet av
deres land for å angripe den
store byen Zarahemla.

19 Men det skjedde at Corian-
tumr rykket frem i spissen for
sine tallrike skarer og overfalt
byens innbyggere, og de mar-
sjerte så overmåte hurtig at ne-
phittene ikke fikk tid til å samle
sine hærstyrker.

20 Derfor hugget Coriantumr
ned vakten ved inngangen til
byen og marsjerte inn i byen
med hele sin hærstyrke. Og de
drepte alle som satte seg opp
mot dem, så de tok hele byen i
besittelse.

21 Og det skjedde at Pacumeni,
som var den øverste dommer,
flyktet for Coriantumr like til
bymuren. Og det skjedde at
Coriantumr slo ham mot mu-
ren så han døde. Og slik endte
Pacumenis dager.

22 Og da Coriantumr forsto at
byen Zarahemla var i hans be-
sittelse, og at nephittene hadde
flyktet for dem og var drept og
var grepet og var kastet i feng-
sel, og at han var i besittelse av
den sterkeste forsvarsstilling i
hele landet, ble han så modig at
han var nær ved å gå til angrep
på hele landet.

23 Og nå ble han ikke i Zara-
hemlas land, men han rykket
frem med en stor hærstyrke like
til byen Overflod. For han var
fast bestemt på å rykke frem og
slå seg gjennom med sverdet

16a Alma 52:3.
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så han kunne innta de nordlige
deler av landet.
24 Og da han antok at de var

sterkest midt i landet, rykket
han derfor frem og ga dem ikke
tid til å samle seg unntatt i små
flokker, og på denne måten
overfalt de dem og slaktet dem
ned.

25 Men se, Coriantumrs marsj
gjennom midten av landet var
en stor fordel for Moronihah til
tross for det store antall nephit-
ter som var drept.

26 For se, Moronihah hadde
antatt at lamanittene ikke ville
våge å trenge inn til midten av
landet, men at de ville angripe
byene omkring i grenseområ-
dene slik de hittil hadde gjort.
Derfor hadde Moronihah ut-
plassert sine sterke hærstyrker
for å forsvare de deler som lå i
grenseområdene.

27 Men se, lamanittene ble ikke
skremt slik han hadde ønsket,
men de hadde kommet midt inn
i landet og hadde inntatt hoved-
staden, som var byen Zara-
hemla, og marsjerte gjennom de
viktigste deler av landet og slo
folk ihjel i et stort blodbad —
både menn, kvinner og barn —
og tok mange byer og mange
forsvarsstillinger i besittelse.

28 Men da Moronihah hadde
oppdaget dette, sendte han
straks Lehi en omvei med en
hærstyrke for å avskjære dem
før de kom frem til landet
Overflod.

29 Og det gjorde han. Og han
greide å avskjære dem før de

kom frem til landet Overflod,
og gikk til kamp mot dem så de
begynte å trekke seg tilbake til
Zarahemlas land.

30 Og det skjedde at Moroni-
hah avskar dem i deres tilbake-
tog og gikk til kamp mot dem,
så det ble et overmåte blodig
slag. Ja, mange ble drept, og
aCoriantumr var også blant dem
som ble funnet drept.

31 Og se, nå kunne ikke lama-
nittene trekke seg tilbake i noen
retning, hverken mot nord eller
mot syd eller mot øst eller mot
vest, for de var helt omringet
av nephittene.

32 Og slik hadde Coriantumr
jaget lamanittene midt inn blant
nephittene så de var i nephitte-
nes makt, og selv var han drept,
og lamanittene overga seg til
nephittene.

33 Og det skjedde at Moroni-
hah gjenerobret byen Zarahemla
og lot de lamanitter som hadde
blitt tatt til fange, dra ut av
landet i fred.

34 Og slik endte det en og
førtiende år av dommernes
regjeringstid.

KAPITTEL 2

Helaman, sønn av Helaman, blir
øverste dommer — Gadianton
leder Kishkumens bande — Hela-
mans tjener dreper Kishkumen,
og Gadiantons bande flykter ut i
villmarken. Ca. 50–49 f.Kr.
Og det skjedde i det to og
førtiende år av dommernes

30a Hel 1:15.
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regjeringstid, etter at Moronihah
igjen hadde opprettet fred mel-
lom nephittene og lamanittene,
se, da var det ingen til å bekle
dommersetet, derfor begynte
det igjen å bli strid blant folket
om hvem som skulle bekle
dommersetet.
2 Og det skjedde at Helaman,

som var sønn av Helaman, ble
utnevnt til å bekle dommerse-
tet ifølge folkets stemme.

3 Men se, aKishkumen, som
hadde myrdet Pahoran, ventet
bare på en anledning til å drepe
Helaman også, og han ble støttet
av sin bande, som hadde sluttet
en pakt om at ingen skulle få
kjennskap til hans ugudelighet.

4 For det var en mann ved
navn aGadianton som hadde
ordet i sin makt og også var
flink til å myrde og røve i all
hemmelighet, derfor ble han
leder for Kishkumens bande.
5 Derfor smigret han dem, og

Kishkumen også, og sa at hvis
de ville innsette ham i dommer-
embedet, ville han la dem som
tilhørte hans bande, få makt og
myndighet blant folket. Derfor
forsøkte Kishkumen å drepe
Helaman.

6 Og det skjedde at da han
gikk frem mot dommersetet
for å drepe Helaman, se, en av
Helamans tjenere, som hadde
vært ute om natten og som for-
di han var forkledd, hadde fått
kjennskap til de planer denne
banden hadde lagt for å drepe
Helaman —

7 og det skjedde at han møtte

Kishkumen, og han ga ham et
tegn, derfor fortalte Kishkumen
ham hva han hadde tenkt å gjø-
re, og ville han skulle ta ham
med til dommersetet så han
kunne myrde Helaman.

8 Og da Helamans tjener had-
de fått vite alt Kishkumen aktet
å gjøre, at han hadde til hensikt
å myrde, og også at alle som
tilhørte hans bande, hadde til
hensikt å myrde og røve og få
makt (og dette var deres ahem-
melige plan og deres sammen-
svergelse), sa Helamans tjener
til Kishkumen: La oss gå til
dommersetet.

9 Nå likte Kishkumen dette
overmåte godt, for han trodde
han skulle få gjennomført sin
plan, men se, mens de var un-
derveis til dommersetet, dolket
Helamans tjener Kishkumen i
hjertet så han falt død om uten
en lyd. Og han løp og fortalte
Helaman alle de ting han had-
de sett og hørt og gjort.

10 Og det skjedde at Helaman
sendte menn ut for å pågripe
denne banden av røvere og
hemmelige mordere så de kun-
ne bli henrettet ifølge loven.

11 Men se, da Gadianton forsto
at Kishkumen ikke kom tilba-
ke, ble han redd for å bli drept,
og derfor tok han sin bande med
seg. Og de flyktet ut av landet
og ut i villmarken en hemmelig
vei, og da Helaman sendte menn
ut for å gripe dem, kunne de der-
for ikke finne dem noen steder.

12 Og denne Gadianton vil bli
nærmere omtalt senere. Og slik

2 3a Hel 1:9.
4a vs Gadianton-røvere.

8a 2 Ne 10:15.
vs Hemmelige

forbund.
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endte det to og førtiende år av
dommernes regjeringstid over
Nephis folk.
13 Og se, i slutten av denne

boken skal dere se at denne
aGadianton var årsak til at de
ble omstyrtet, ja, at Nephis folk
ble nesten fullstendig utryddet.
14 Se, jeg mener ikke i slutten

av Helamans bok, men jeg
mener i slutten av Nephis bok,
hvorfra jeg har tatt hele den
beretning jeg har skrevet.

KAPITTEL 3

Mange nephitter utvandrer til lan-
det i nord — De bygger hus av
sement og fører mange opptegnel-
ser — Titusener blir omvendt og
døpt — Guds ord fører menneske-
ne til frelse — Helamans sønn,
Nephi, bekler dommersetet. Ca.
49–39 f.Kr.
Og nå skjedde det i det tre og
førtiende år av dommernes re-
gjeringstid at det ikke var noen
stridigheter blant Nephis folk,
unntatt litt stolthet som var i
kirken, noe som førte til litt uen-
ighet blant folket, men dette
ble oppgjort i slutten av det tre
og førtiende år.

2 Og det var ingen stridighe-
ter blant folket i det fire og før-
tiende år, heller ikke var det
mange stridigheter i det fem og
førtiende år.

3 Og det skjedde i det seks og
førtiende, ja, da var det mange
stridigheter og mye uenighet,

noe som førte til at overmåte
mange dro ut av Zarahemlas
land og reiste til landet ai nord
for å slå seg ned der.

4 Og de reiste meget langt bort
til de kom til astore innsjøer og
mange elver.

5 Ja, og de spredte seg til alle
deler av landet, til alle deler som
ikke hadde blitt lagt øde og var
uten skog på grunn av de man-
ge innbyggere som tidligere
hadde vært bosatt i landet.

6 Og nå var ingen del av landet
øde bortsett fra at det manglet
skog, men fordi det folk som
tidligere hadde bodd i landet,
var blitt autryddet i så stort om-
fang, ble landet kalt bøde.
7 Og da det var lite skog i lan-

det, ble de mennesker som reiste
dit, overmåte flinke til å arbeide
med sement. Derfor bygget de
sementhus som de bodde i.

8 Og det skjedde at de former-
te seg og spredte seg og reiste
fra landet i syd til landet i nord
og spredte seg i den grad at de
begynte å dekke hele landet,
fra havet i syd til havet i nord,
fra havet i avest til havet i øst.

9 Og menneskene som var i
landet i nord, bodde i telt og i
hus av sement, og de lot alle
trær som skjøt frem i landet, få
anledning til å vokse opp så de
med tiden kunne få tømmer til
å bygge sine hus, ja, sine byer
og sine templer og sine synago-
ger og sine helligdommer og
alle slags bygninger.

10 Og det skjedde at da det

13a Hel 6:18; 4 Ne 1:42.
3 3a Alma 63:4.

4a Mosiah 8:8;

Mormon 6:4.
6a Mosiah 21:25–27.

b Alma 22:31.

8a Alma 22:27, 32.
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var overmåte stor mangel på
tømmer i landet i nord, sendte
de mye dit med askip.

11 Og slik gjorde de det mulig
for menneskene i landet i nord
å bygge mange byer, både av
tre og av sement.

12 Og det skjedde at mange av
aAmmons folk, som var lama-
nitter av fødsel, også reiste til
dette landet.

13 Og nå er det mange blant
dette folk som har ført nøyakti-
ge og meget omfattende oppteg-
nelser om dette folks gjøremål.

14 Men se, med hensyn til dette
folks gjøremål, ja, beretningen
om lamanittene og nephittene
og deres kriger og stridigheter
og uenighet og deres forkynnel-
se og deres profetier og deres
skipsfart og deres bygging av
skip og deres bygging av atem-
pler og av synagoger og deres
helligdommer og deres rettfer-
dighet og deres ugudelighet og
deres mord og deres røveri og
deres plyndring og allslags av-
skyelighet og horlevnet — bare
en ørliten del av alt dette kan få
plass i dette verk.

15 Men se, det finnes mange
bøker og mange opptegnelser
av alle slag, og de er hovedsa-
kelig blitt ført av nephittene.

16 Og de er blitt aoverlevert av
nephittene fra den ene genera-
sjon til den neste inntil de har
falt i overtredelse og har blitt
myrdet, plyndret og jaget på
flukt og drept og adspredt over

hele landet og blandet med la-
manittene inntil de bikke lenger
kalles nephitter, men er blitt
ugudelige og ville og glupske,
ja, de er blitt lamanitter.

17 Og nå vender jeg tilbake til
min egen beretning igjen. Der-
for, det jeg har omtalt, hadde
funnet sted etter at det hadde
vært store stridigheter og uro-
ligheter og kriger og uenighet
blant Nephis folk.

18 Slik endte det seks og førti-
ende år av dommernes regje-
ringstid.

19 Og det skjedde at det frem-
deles var store stridigheter i
landet, ja, i det syv og førtiende
år, og i det åtte og førtiende år
også.

20 Likevel satt Helaman på
dommersetet og handlet rett-
ferdig og upartisk, ja, han var
nøye med å holde Guds lover
og bud og befalinger, og gjorde
alltid det som var riktig i Guds
øyne. Og han vandret i sin fars
fotspor, så det gikk ham vel i
landet.

21 Og det skjedde at han fikk
to sønner. Den eldste ga han
navnet aNephi og den yngste
navnet bLehi. Og de begynte å
vokse opp for Herren.

22 Og det skjedde at krigene
og stridighetene etter hvert be-
gynte å opphøre blant det ne-
phittiske folk henimot slutten
av det åtte og førtiende år av
dommernes regjeringstid over
Nephis folk.

10a Alma 63:5–8.
12a Alma 27:21–26.
14a 2 Ne 5:16;

Jak bok 1:17;

3 Ne 11:1.
16a 1 Ne 5:16–19;

Alma 37:4.
b Alma 45:12–14.

21a vs Nephi, sønn
av Helaman.

b vs Lehi, nephitt og
misjonær.
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23 Og det skjedde at i det ni og
førtiende år av dommernes re-
gjeringstid var det opprettet
varig fred i landet bortsett fra
de hemmelige forbund som rø-
veren aGadianton hadde opp-
rettet i de mest bebodde deler
av landet. De var dengang ikke
kjent for de øverste myndighe-
ter, derfor ble de ikke utryddet
av landet.
24 Og det skjedde at i det sam-

me år var det overmåte stor
fremgang i kirken, ja, det var
mange tusen som sluttet seg til
kirken og ble døpt til omven-
delse.

25 Og så stor var fremgangen
i kirken og så mange var velsig-
nelsene som ble utøst over fol-
ket, at selv høyprestene og
lærerne var storlig forbauset.

26 Og det skjedde at Herrens
verk hadde fremgang, så man-
ge sjeler, ja, titusener, ble døpt
og innlemmet i Guds kirke.

27 Således ser vi at Herren er
barmhjertig mot alle som i hjer-
tets oppriktighet vil påkalle
hans hellige navn.

28 Ja, således ser vi at ahimme-
lens port er åpen for balle, ja,
for alle som vil tro på Jesu
Kristi navn, han som er Guds
Sønn.
29 Ja, vi ser at alle som vil, kan

gripe aGuds ord, som er bleven-
de og kraftig og skal rive i styk-
ker all djevelens list og alle
hans snarer og lumske planer
og lede det menneske som

følger Kristus, inn på en csnever
og smal vei over delendighetens
evige svelg som er beredt til å
sluke de ugudelige,

30 og bringe deres sjeler, ja,
deres udødelige sjeler, til aGuds
høyre hånd i himmelens rike
for å ta plass med Abraham og
Isak og med Jakob og med alle
våre hellige fedre for aldri mer
å gå ut.

31 Og i dette år var det stadig
glede i Zarahemlas land og i
alle områdene omkring, ja, i hele
det land som var i nephittenes
besittelse.

32 Og det skjedde at det var
fred og overmåte stor glede
i resten av det ni og førtiende
år, ja, det var også sammenhen-
gende fred og stor glede i det
femtiende år av dommernes
regjeringstid.

33 Og i det en og femtiende år
av dommernes regjeringstid var
det også fred, bortsett fra den
stolthet som begynte å komme
inn i kirken — ikke inn i Guds
kirke, men i hjertene til de men-
nesker som hevdet å tilhøre
Guds kirke.

34 Og de ble oppblåste av
astolthet så de forfulgte mange
av sine brødre. Nå var dette
et stort onde som førte til
at den mest ydmyke del av
folket ble utsatt for store forføl-
gelser og måtte tåle mange
lidelser.

35 Likevel afastet og bba de ofte
og ble sterkere og sterkere i sin

23a Hel 2:4.
28a 2 Ne 31:9, 17.

b Apg 10:28;
Rom 2:10–11.

29a vs Guds ord.
b Heb 4:12; L&p 11:2.
c 2 Ne 9:41; 33:9.
d 1 Ne 15:28–30.

30a Mat 25:33–34.
34a vs Stolthet.
35a vs Faste.

b vs Bønn.



417 Helaman 3:36–4:8
cydmykhet og fastere og fastere
i troen på Kristus, inntil deres
sjel var fylt med glede og trøst,
ja, så deres hjerter var drenset og
ehelliggjort, en helliggjørelse
som finner sted fordi de fgir seg
hen til Gud.
36 Og det skjedde at det to og

femtiende år også endte i fred
bortsett fra den overmåte store
stolthet som hadde kommet inn
i folkets hjerter. Og den kom på
grunn av deres overmåte store
arikdommer og fordi det hadde
gått dem vel i landet. Og den
tiltok blant dem fra dag til dag.
37 Og det skjedde i det tre og

femtiende år av dommernes re-
gjeringstid at Helaman døde, og
hans eldste sønn, Nephi, begyn-
te å regjere i hans sted. Og det
skjedde at han bekledde dom-
mersetet og handlet rettferdig
og upartisk, ja, han holdt Guds
bud og gikk i sin fars fotspor.

KAPITTEL 4

Opprørske nephitter slår sine styr-
ker sammen med lamanittene og
inntar Zarahemlas land — Ne-
phittene blir beseiret på grunn av
sin ugudelighet — Kirken svekkes
og folket blir svakt som lamanitte-
ne. Ca. 38–30 f.Kr.
Og det skjedde i det fire og
femtiende år at det var stor ue-
nighet i kirken, og det var også
astridigheter blant folket, så det
var mye blodsutgytelse.
2 Og den opprørske del ble

drept eller drevet ut av landet,
og de gikk til lamanittenes
konge.

3 Og det skjedde at de gikk
inn for å oppegge lamanittene
til krig mot nephittene, men se,
lamanittene var overmåte red-
de, og de ville derfor ikke lytte
til disse opprøreres ord.

4 Men det skjedde i det seks
og femtiende år av dommernes
regjeringstid at noen aopprøre-
re gikk fra nephittene opp til
lamanittene, og det lyktes dem
sammen med de andre å oppeg-
ge dem til vrede mot nephittene.
Og hele dette året forberedte
de seg til krig.

5 Og i det syv og femtiende år
kom de ned for å kjempe mot
nephittene og begynte dødens
verk, ja, så det i det åtte og fem-
tiende år av dommernes regje-
ringstid lyktes dem å erobre
Zarahemlas land, ja, alle lande-
ne like til det land som var nær
landet Overflod.

6 Og nephittene og Moroni-
hahs hærstyrker ble drevet inn
i landet Overflod.

7 Og der befestet de seg mot
lamanittene fra havet i vest til
havet i øst, og det var én dags-
reise for en nephitt langs den
linje som de hadde befestet, og
hvor de hadde stasjonert sine
hærstyrker for å forsvare sitt
land i nord.

8 Og slik hadde disse opprør-
ske nephitter, med hjelp fra
en tallrik hærstyrke lamanitter,
tatt alle nephittenes områder i

c vs Ydmyk, å
ydmyke, ydmykhet.

d vs Ren, renhet.

e vs Helliggjørelse.
f 2 Krøn 30:8;

Mosiah 3:19.

36a vs Rikdom.
4 1a 3 Ne 11:29.

4a Hel 5:17.
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landet i syd. Og alt dette ble gjort
i det åtte- og ni og femtiende år
av dommernes regjeringstid.
9 Og det skjedde i det sekstien-

de år av dommernes regjerings-
tid at det lyktes Moronihah
og hans hærstyrker å gjenerob-
re mange deler av landet, ja,
de vant tilbake mange byer
som hadde falt i lamanittenes
hender.

10 Og det skjedde i det en og
sekstiende år av dommernes
regjeringstid at det lyktes dem
å vinne tilbake halvparten av
alle sine områder.

11 Dette store tap for nephit-
tene og det store blodbad som
fant sted blant dem, ville ikke
ha skjedd om det ikke hadde
vært for den ugudelighet og
avskyelighet som fantes blant
dem, ja, og den fantes også
blant dem som hevdet å tilhøre
Guds kirke.

12 Og det var på grunn av
astoltheten i deres hjerter, deres
overmåte store brikdommer, ja,
det var fordi de undertrykte
de cfattige, holdt sin mat
tilbake fra de sultne, holdt sine
klær tilbake fra de nakne og slo
sine ydmyke brødre på kinnet,
gjorde narr av det som var
hellig, fornektet profetiens og
åpenbaringens ånd, myrdet,
plyndret, løy, stjal, bedrev hor,
skapte store stridigheter, brøt
ut og dro til Nephis land blant
lamanittene,

13 og på grunn av deres store
ugudelighet og fordi de aroste

seg av sin egen styrke, ble de
overlatt til sin egen styrke. Der-
for gikk det dem ikke vel, men
de ble plaget, slått og drevet
foran lamanittene inntil de had-
de mistet kontrollen over nesten
alle sine land.

14 Men se, Moronihah forkynte
mange ting for folket på grunn
av deres synd, og aNephi og
Lehi, som var Helamans sønner,
forkynte også mange ting for
folket, ja, og de profeterte
mange ting for dem om deres
misgjerninger og hvordan det
kom til å gå med dem hvis
de ikke omvendte seg fra sine
synder.

15 Og det skjedde at de om-
vendte seg, og i den grad de
omvendte seg, begynte det å gå
dem vel.

16 For da Moronihah så at de
omvendte seg, dristet han seg
til å lede dem fra sted til sted og
fra by til by helt til de hadde
vunnet tilbake halvparten av
sine eiendommer og halvpar-
ten av alle sine land.

17 Og slik endte det en og
sekstiende år av dommernes
regjeringstid.

18 Og det skjedde i det to og
sekstiende år av dommernes
regjeringstid at Moronihah ikke
greide å gjenerobre flere områ-
der fra lamanittene.

19 Derfor oppga de planen om
å innta resten av sine land, for
lamanittene var så tallrike at
det var umulig for nephittene å
få mer makt over dem. Derfor

12a Obad 1:3–4;
L&p 101:42.

b 1 Tim 6:17;

2 Ne 9:42.
c L&p 42:30–31.

13a vs Stolthet.

14a Hel 3:21.
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brukte Moronihah alle sine hær-
styrker til å forsvare de deler
som han hadde tatt.
20 Og det skjedde at på grunn

av lamanittenes store antall var
nephittene meget redde for å
bli overmannet og tråkket ned
og drept og utryddet.

21 Ja, de begynte å huske
Almas profetier og også Mosi-
ahs ord, og de forsto at de hadde
vært et hårdnakket folk og at
de hadde aktet Guds bud for
intet,

22 og at de hadde forandret og
tråkket aMosiahs lover under
fot, eller det som Herren befalte
ham å gi til folket, og de forsto
at deres lover hadde blitt for-
dervet, og at de hadde blitt et
ugudelig folk, så de var ugude-
lige, ja, likesom lamanittene.
23 Og på grunn av deres synd

hadde kirken begynt å bli asvek-
ket, og de begynte å miste troen
på profetiens ånd og åpenbarin-
gens ånd, og Guds straffedom-
mer stirret dem i ansiktet.
24 Og de forsto at de hadde

blitt asvake som sine brødre,
lamanittene, og at Herrens Ånd
ikke lenger beskyttet dem, ja,
den hadde trukket seg tilbake
fra dem fordi bHerrens Ånd
ikke bor i cvanhellige templer.

25 Derfor sluttet Herren å be-
skytte dem ved sin mirakuløse
og makeløse kraft, for de hadde
sunket ned i en tilstand av avan-
tro og fryktelig ugudelighet, og
de så at lamanittene var langt

mer tallrike enn de selv, og hvis
de ikke bholdt seg nær til Herren
sin Gud, måtte de uunngåelig
gå til grunne.

26 For se, de forsto at lamanit-
tenes styrke var like stor som
deres egen styrke, mann for
mann. Og derfor hadde de falt i
denne store overtredelse, ja,
derfor var de i løpet av aganske
få år blitt svake på grunn av sin
overtredelse.

KAPITTEL 5

Nephi og Lehi ofrer seg for forkyn-
nelsen — Deres navn innbyr dem
til å innrette sitt liv etter sine for-
fedre — Kristus forløser dem som
omvender seg — Nephi og Lehi
vinner mange konvertitter og blir
fengslet og omkranset av ild — En
mørk sky overskygger tre hundre
mennesker — Jorden ryster, og en
stemme befaler menneskene å om-
vende seg — Nephi og Lehi taler
med engler, og menneskeskaren
blir omkranset av ild. Ca. 30 f.Kr.
Og det skjedde i dette samme
år, se, da overlot aNephi dom-
mersetet til en mann ved navn
Cezoram.

2 For ettersom deres lover og
statsforfatning ble opprettet
ved afolkets stemme, og de som
bvalgte ondt, var mer tallrike
enn de som valgte godt, derfor
var de i ferd med å modnes til
ødeleggelse, for lovene hadde
blitt forvrengt.

22a Alma 1:1.
23a vs Frafall.
24a Mosiah 1:13.

b vs Hellige Ånd, Den.

c Mosiah 2:37;
Alma 7:21; 34:36.

25a vs Vantro.
b Jak bok 6:5.

26a Alma 46:8; Hel 12:3–4.
5 1a Hel 3:37.

2a Mosiah 29:25–27.
b Alma 10:19.
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3 Ja, og dette var ikke alt. De
var et så hårdnakket folk at de
ikke kunne styres av loven,
heller ikke av rettferdighet,
uten å bli ødelagt.

4 Og det skjedde at Nephi var
blitt trett på grunn av deres
synd, og han afrasa seg dom-
mersetet og påtok seg å forkyn-
ne Guds ord resten av sine
dager, og også hans bror Lehi,
resten av sine dager,
5 for de husket de ord deres

far, Helaman, hadde talt til
dem, og dette er de ord som
han talte:

6 Se, mine sønner, jeg ønsker
at dere skal huske å holde Guds
bud, og jeg vil dere skal for-
kynne disse ord for folket. Se,
jeg har gitt dere de samme
navn som våre første aforeldre
som kom ut av Jerusalems land,
og dette har jeg gjort for at dere,
når dere minnes deres egne
navn, også kan huske dem, og
når dere husker dem, kan hus-
ke deres gjerninger, og når
dere husker deres gjerninger,
kan vite at det er sagt og også
skrevet at de var bgode.
7 Derfor, mine sønner, vil jeg

dere skal gjøre det som er godt,
så det kan bli sagt og også skre-
vet om dere slik det er blitt sagt
og skrevet om dem.

8 Og nå, mine sønner, se, det er
noe mer jeg ønsker av dere, og
dette ønske er at dere ikke må

gjøre disse ting for å rose
dere, men at dere må gjøre
disse ting for å samle dere en
askatt i himmelen, ja, en skatt
som er evig og ikke visner bort,
ja, så dere kan få det evige livs
bkostelige gave som vi har
grunn til å tro er blitt gitt til
våre fedre.

9 Husk, ja, husk, mine sønner,
de aord kong Benjamin talte
til sitt folk. Ja, husk at det ikke
finnes noen annen vei og ikke
noe annet middel hvorved
mennesket kan bli frelst enn
gjennom bJesu Kristi sonende
blod, han som skal komme.
Ja, husk at han kommer for å
cforløse dverden.
10 Og husk også de aord

som Amulek talte til Zeezrom
i byen Ammonihah, for han
sa til ham at Herren visselig
skulle komme og forløse sitt
folk, men at han ikke skulle
komme og forløse dem i deres
synder, men for å forløse dem
fra deres synder.

11 Og Faderen har gitt ham
makt til å forløse dem fra deres
synder på betingelse av omven-
delse, derfor har han asendt sine
engler for å forkynne budskapet
om de betingelser for omven-
delse som bringer mennesker
til Forløserens kraft så deres
sjeler kan bli frelst.

12 Og nå, mine sønner, husk, ja,
husk at det er på avår Forløsers

4a Alma 4:15–20.
6a 1 Ne 1:1, 5.

b 2 Ne 33.
8a 3 Ne 13:19–21.

b L&p 14:7.
9a Mosiah 2:9.

b Mosiah 3:17–18.

vs Forsoning.
c vs Forløse, forløst,

forløsning.
d vs Verden —

Mennesker som ikke
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budene.

10a Alma 11:34.
11a Alma 13:24–25.
12a Mat 7:24–27;

L&p 6:34;
Moses 7:53.
vs Hjørnesten;
Klippe (sten).
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klippe som er Kristus, Guds
Sønn, at dere må bygge deres
bgrunnvoll, så djevelen, når han
sender ut sine mektige vinder,
ja, sine piler i hvirvelvinden, ja,
når all hans hagl og hans mek-
tige cstorm slår mot dere, skal
det ikke ha noen makt over
dere til å trekke dere ned i elen-
dighetens og den evige pines
avgrunn fordi klippen dere er
bygget på, er en sikker grunn-
voll, og hvis menneskene byg-
ger på denne grunnvoll, kan de
ikke falle.
13 Og det skjedde at dette var

de ord Helaman alærte sine søn-
ner, ja, han lærte dem mange
ting som ikke er skrevet, og også
mange ting som er skrevet.

14 Og de husket hans ord, og
derfor holdt de Guds bud, gikk
ut for å undervise Guds ord
blant hele Nephis folk og begyn-
te i byen Overflod,

15 og derfra videre til byen
Gid, og fra byen Gid til byen
Mulek.

16 Og videre fra by til by inntil
de hadde gått ut til hele Nephis
folk som var i landet i syd, og
derfra inn i Zarahemlas land
blant lamanittene.

17 Og det skjedde at de talte
med stor kraft så de gjorde til
skamme mange av dem som
hadde gjort aopprør og hadde
gått over fra nephittene, så de
kom frem og bekjente sine syn-
der og ble døpt til omvendelse
og straks vendte tilbake til

nephittene for å forsøke å rette
opp den urett de hadde begått
mot dem.

18 Og det skjedde at Nephi og
Lehi forkynte for lamanittene
med meget stor kraft og myn-
dighet, for de hadde mottatt
kraft og myndighet så de kunne
atale, og det ble dem også gitt
hva de skulle si.

19 Derfor talte de, så de for-
bauset lamanittene storlig og
aoverbeviste dem, så åtte tusen
av lamanittene som var i Zara-
hemlas land og rundt omkring,
ble døpt til omvendelse og ble
overbevist om sine fedres ugu-
delige tradisjoner.

20 Og det skjedde at Nephi
og Lehi dro videre derfra til
Nephis land.

21 Og det skjedde at de ble
tatt av en av lamanittenes hær-
styrker og kastet i afengsel,
ja, det samme fengsel Ammon
og hans brødre ble kastet i av
Limhis tjenere.

22 Og etter at de hadde sittet
i fengsel i mange dager uten
mat, se, da gikk de inn i fengs-
let for å ta dem så de kunne slå
dem ihjel.

23 Og det skjedde at det så ut
som om Nephi og Lehi var om-
kranset av aild, så de ikke våget
å legge hånd på dem av frykt
for å bli brent. Likevel ble ikke
Nephi og Lehi brent, og det så
ut som de sto midt i ilden uten
å bli brent.

24 Og da de så at de var

b Jes 28:16;
Jak bok 4:16.

c 3 Ne 14:25, 27.
13a Mosiah 1:4.

17a Hel 4:4.
18a L&p 100:5–8.

vs Profeti, profetere.
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omvendelse;
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21a Mosiah 7:6–7; 21:23.
23a 2M 3:2.
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omkranset av en aildsøyle og de
ikke ble brent, fattet de mot.
25 For de så at lamanittene ikke

våget å legge hånd på dem, hel-
ler ikke våget de å komme nær
dem, men sto som om de var
blitt stumme av forbauselse.

26 Og det skjedde at Nephi og
Lehi sto frem og begynte å tale
til dem og sa: Frykt ikke, for se,
det er Gud som har vist dere
dette som er vidunderlig, og
det har vist dere at dere ikke
kan legge hånd på oss for å slå
oss ihjel.

27 Og se, da de hadde sagt dis-
se ord, ristet jorden overmåte
sterkt, og fengslets vegger ristet
som om de var nær ved å falle
ned. Men se, de falt ikke, og se,
de som var i fengslet, var lama-
nitter og opprørske nephitter.

28 Og det skjedde at de ble
overskygget av en amørk sky, og
en redselsfull og dyptgripende
frykt kom over dem.
29 Og det skjedde at det hørtes

en arøst som syntes å komme fra
et sted over den mørke skyen,
og den sa: Omvend dere, om-
vend dere, og forsøk ikke mer å
drepe mine tjenere som jeg har
sendt til dere for å forkynne
godt budskap.

30 Og det skjedde at da de
hørte denne røsten, forsto de at
det ikke var tordenens røst,
heller ikke var det en larmende,
støyende røst, men se, det var en
alav røst som var fullkomment
mild likesom en hvisken, og den
trengte inn i selve sjelen.

31 Men selv om det var en
mild røst, ristet jorden overmå-
te sterkt, og fengslets vegger
dirret igjen som om det var nær
ved å falle ned, og se, den mør-
ke skyen som hadde overskyg-
get dem, drev ikke bort.

32 Og se, røsten lød igjen og
sa: Omvend dere, omvend dere,
for himmelens rike er nær, og
forsøk ikke mer å drepe mine
tjenere. Og det skjedde at jorden
ristet igjen, og veggene dirret.

33 Og for tredje gang lød røs-
ten igjen og talte vidunderlige
ord til dem, ord som ikke kan
uttales av mennesker, og veg-
gene dirret igjen, og jorden ris-
tet som om den var nær ved å
revne.

34 Og det skjedde at lamanit-
tene ikke kunne flykte på grunn
av den mørke skyen som over-
skygget dem, og de kunne heller
ikke røre seg på grunn av den
frykt som kom over dem.

35 Nå var det en iblant dem
som var nephitt av fødsel, som
en gang hadde tilhørt Guds
kirke, men hadde gjort opprør.

36 Og det skjedde at han
vendte seg om, og se, gjennom
den mørke skyen så han Nephis
og Lehis ansikter. Og se, de
askinte overmåte sterkt, ja, som
englers ansikter. Og han så at
de løftet sine øyne mot himme-
len og sto som om de talte med
eller oppløftet sin røst til et ve-
sen som de så.

37 Og det skjedde at denne
mannen ropte til menneske-

24a 2M 14:24; 1 Ne 1:6;
L&p 29:12;
JS—H 1:16.

28a 2M 14:20.
29a 3 Ne 11:3–14.
30a 1 Kong 19:12;

L&p 85:6.
36a 2M 34:29–35;

Apg 6:15.
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skaren at de skulle snu seg og
se. Og se, de fikk kraft til å snu
seg og se, og de så Nephis og
Lehis ansikter.
38 Og de sa til mannen: Se, hva

betyr alle disse ting, og hvem
er det disse menn taler med?

39 Nå var mannens navn Ami-
nadab, og Aminadab sa til dem:
De taler med Guds engler.

40 Og det skjedde at lamanit-
tene sa til ham: aHva skal vi
gjøre for at denne mørke skyen
som overskygger oss, kan bli
fordrevet?
41 Og Aminadab sa til dem:

Dere må aomvende dere og
anrope røsten inntil dere får
btro på Kristus, som Alma og
Amulek og Zeezrom undervis-
te dere om. Og når dere gjør
dette, skal den mørke skyen bli
fordrevet og ikke lenger over-
skygge dere.

42 Og det skjedde at de alle
begynte å anrope ham som
hadde rystet jorden med sin
røst, ja, de ropte helt til den
mørke skyen drev bort.

43 Og det skjedde at da de så
seg omkring og oppdaget at den
mørke skyen var drevet bort og
ikke lenger overskygget dem,
se, da så de at hver eneste sjel
var aomkranset av en ildsøyle.

44 Og Nephi og Lehi var midt
iblant dem. Ja, de var omkran-
set, og det var som om de befant
seg midt i et flammehav, og like-
vel skadet det dem ikke. Heller
ikke begynte fengslets vegger å

brenne, og de ble fylt med den
aglede som er usigelig og full
av herlighet.

45 Og se, aGuds Hellige Ånd
kom ned fra himmelen og tok
plass i deres hjerter, og det
var som om de ble fylt med ild,
og de kunne btale vidunderlige
ord.

46 Og det skjedde at det
hørtes en røst, ja, en behagelig
røst som lød som en hvisken,
og den sa:

47 aFred, fred være med dere
på grunn av deres tro på min
høyt elskede, som var fra ver-
dens grunnvoll ble lagt.

48 Og da de hørte dette, så de
opp for å finne ut hvor røsten
kom fra, og se, de så ahimlene
åpne, og engler kom ned fra
himmelen og betjente dem.

49 Og det var omtrent tre hun-
dre sjeler som så og hørte disse
ting, og de ble bedt om å gå ut
og ikke være forundret, heller
ikke skulle de tvile.

50 Og det skjedde at de gikk
ut og betjente folket og forkyn-
te i alle omkringliggende om-
råder alle de ting de hadde hørt
og sett, så de fleste lamanitter
ble overbevist om det på grunn
av de store bevis de hadde fått.

51 Og alle som ble aoverbe-
vist, la ned sine krigsvåpen og
glemte sitt hat og sine fedres
tradisjoner.

52 Og det skjedde at de lot
nephittene få tilbake sine eien-
domsland.

40a Apg 2:37–39.
41a vs Omvende,

omvendelse.
b vs Tro.

43a 3 Ne 17:24; 19:14.
44a vs Glede.
45a 3 Ne 9:20;

Ether 12:14.

b vs Gaver, Åndens.
47a vs Fred.
48a 1 Ne 1:8.
51a Alma 31:5.
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KAPITTEL 6

De rettferdige lamanitter forkyn-
ner for de ugudelige nephitter —
Begge folk blomstrer i en periode
med fred og overflod — Lucifer,
som er syndens opphavsmann, opp-
egger de ugudelige og gadianton-
røverne til mord og ugudelighet —
Røverne overtar nephittenes stats-
forvaltning. Ca. 29–23 f.Kr.

Og det skjedde at da det to og
sekstiende år av dommernes
regjeringstid var omme, hadde
alle disse ting hendt, og største-
delen av lamanittene var blitt et
rettferdig folk, så deres arettfer-
dighet overgikk nephittenes på
grunn av deres faste og stand-
haftige tro.
2 For se, det var mange av

nephittene som var blitt afor-
herdet og ubøyelige og meget
ugudelige, så de forkastet Guds
ord, all forkynnelse og alle pro-
fetier som fant sted blant dem.

3 Likevel var det stor glede
blant kirkens folk på grunn av
lamanittenes omvendelse, ja,
fordi Guds kirke var blitt opp-
rettet blant dem. Og de hadde et
nært avennskap med hverandre,
frydet seg med hverandre og
gledet seg storlig.
4 Og det skjedde at mange

lamanitter kom ned til Zara-
hemlas land og fortalte Nephis
folk hvordan de var blitt aom-
vendt, og formante dem til tro
og omvendelse.

5 Ja, og mange forkynte med

overmåte stor kraft og myndig-
het, så de bragte mange av dem
ned til ydmykhetens dyp for å
bli Guds og Lammets ydmyke
etterfølgere.

6 Og det skjedde at mange la-
manitter dro til landet i nord,
og Nephi og Lehi dro også til
alandet i nord for å forkynne
for folket. Og slik endte det tre
og sekstiende år.

7 Og se, det var fred i hele lan-
det, så nephittene kunne reise
inn i hvilken som helst del av
landet de ville, både blant ne-
phittene og lamanittene.

8 Og det skjedde at lamanitte-
ne også reiste hvor de ville,
både blant lamanittene og blant
nephittene, og derfor hadde de
åpent samkvem med hveran-
dre og kunne kjøpe og selge og
skaffe seg inntekter ifølge sitt
eget ønske.

9 Og det skjedde at de ble
overmåte rike, både lamanitte-
ne og nephittene, og de hadde
en overflod av gull og av sølv
og av alle slags kostbare metal-
ler, både i landet i syd og
landet i nord.

10 Nå ble landet i syd kalt Lehi,
og landet i nord ble kalt aMulek
etter Sidkias sønn, for Herren
førte Mulek til landet i nord og
Lehi til landet i syd.

11 Og se, i begge disse landene
var det allslags gull og sølv og
kostbar malm, og det var også
dyktige håndverkere som arbei-
det med allslags malm og renset
den, og derfor ble de rike.

6 1a Hel 13:1.
2a Rom 1:28–32.
3a vs Fellesskap.

4a vs Omvende,
omvendelse.

6a Alma 63:4–9;

Hel 3:11–12.
10a Mosiah 25:2–4;

Hel 8:21.
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12 De dyrket korn i store
mengder både i nord og i syd,
og det gikk dem overmåte vel
både i nord og i syd. Og de for-
merte seg og vokste seg over-
måte sterke i landet. Og de alet
opp mye storfe og småfe og
mange gjøkalver.

13 Se, deres kvinner arbeidet
og spant og laget allslags tøy av
finvevet lin, og alle slags stoffer
så de kunne kle sin nakenhet.
Og slik gikk det fire og seksti-
ende år i fred.

14 Og i det fem og sekstiende
år hadde de også stor glede og
fred og hørte mye forkynnelse
og mange profetier om det som
skulle skje. Og slik gikk det
fem og sekstiende år.

15 Og det skjedde at i det seks
og sekstiende år av dommer-
nes regjeringstid, se, da ble
aCezoram myrdet av en ukjent
hånd mens han satt på dommer-
setet. Og det skjedde at i det
samme år ble hans sønn, som
var blitt utnevnt av folket i hans
sted, også myrdet. Og slik end-
te det seks og sekstiende år.
16 Og i begynnelsen av det syv

og sekstiende år begynte folket
å bli overmåte ugudelig igjen.

17 For se, Herren hadde velsig-
net dem så lenge med verdens
rikdommer at de ikke var blitt
oppegget til vrede, til krig eller
til blodsutgytelse. Derfor begyn-
te de å legge sin elsk på sine
rikdommer, ja, de forsøkte å
trakte etter vinning så de kun-
ne overgå hverandre, derfor
begynte de å begå ahemmelige

mord og røve og plyndre for
vinnings skyld.

18 Og se nå, disse mordere og
plyndrere tilhørte en bande
som var blitt opprettet av Kish-
kumen og aGadianton. Og nå
hadde det skjedd at det også
var mange av Gadiantons ban-
de blant nephittene. Men se, de
var mer tallrike blant den mest
ugudelige del av lamanittene.
Og de ble kalt Gadiantons rø-
vere og mordere.

19 Og det var de som myrdet
den øverste dommer, Cezoram
og hans sønn mens de satt på
dommersetet, og se, de ble ikke
funnet.

20 Og nå skjedde det at da la-
manittene oppdaget at det var
røvere blant dem, ble de over-
måte sørgmodige, og de brukte
alle midler som sto i deres
makt for å utrydde dem fra jor-
dens overflate.

21 Men se, Satan oppegget
størstedelen av nephittene så
de gikk sammen med disse
røverbandene og sluttet seg til
deres pakter og deres eder for å
beskytte og bevare hverandre
under alle vanskelige omsten-
digheter de kom i, så de ikke
skulle bli straffet for sine mord
og sine plyndringer og sine
tyverier.

22 Og det skjedde at de hadde
sine tegn, ja, sine ahemmelige
tegn og sine hemmelige ord for
å kunne kjenne en bror som
hadde inngått pakten. Og uan-
sett hvilken ugudelighet denne
bror begikk, skulle han ikke

15a Hel 5:1.
17a 3 Ne 9:9.

18a Hel 2:4, 12–13.
22a vs Hemmelige

forbund.
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skades av sin bror eller av dem
som tilhørte hans bande og som
hadde inngått denne pakten.
23 Og derfor kunne de myrde

og plyndre og stjele og bedrive
hor og begå allslags ugudelig-
het, stikk i strid med sitt lands
lover og også med sin Guds
lover.

24 Og alle som tilhørte deres
bande og som avslørte deres
augudelighet og avskyelighet
for verden, skulle dømmes,
ikke etter deres lands lover,
men etter deres ugudelige lo-
ver som var gitt av Gadianton
og Kishkumen.
25 Og se, det er disse hemme-

lige aeder og pakter som Alma
befalte sin sønn ikke å la gå ut
til verden for at de ikke skulle
bli et middel til å bringe folket
ned til ødeleggelse.

26 Men se, disse ahemmelige
eder og pakter kom ikke til Ga-
dianton fra de opptegnelser som
ble overlevert til Helaman, men
se, de ble lagt i Gadiantons hjer-
te av det bsamme vesen som
lokket våre første foreldre til å
spise av den forbudte frukt,

27 ja, av det samme vesen som
sammensverget seg med aKain
om at hvis han myrdet sin bror
Abel, skulle verden ikke få vite
det. Og fra den tid av sammen-
sverget han seg med Kain og
hans tilhengere.

28 Og det er det samme vesen
som påvirket menneskenes

hjerter til å abygge et tårn som
var så høyt at de kunne nå opp
til himmelen. Og det var det
samme vesen som bedro det
folk som kom fra dette tårnet
inn i dette land og som spredte
mørkets gjerninger og avskye-
ligheter over hele landet inntil
han trakk folket ned til en
bfullstendig ødeleggelse og til
et evigvarende helvete.

29 Ja, det er det samme vesen
som fremdeles påvirker aGadi-
antons hjerte til å fortsette med
mørkets gjerninger og med
hemmelige mord. Og dette har
han gjort fra menneskets begyn-
nelse like ned til denne tid.

30 Og se, det er han som er
aopphavsmann til all synd. Og
se, han fortsetter med sine mør-
kets gjerninger og hemmelige
mord, og overleverer deres sam-
mensvergelser og deres eder og
deres pakter og deres planer om
en fryktelig ugudelighet fra
generasjon til generasjon i den
utstrekning han kan få makt
over menneskenes barns hjerter.

31 Og se, han hadde fått godt
tak på nephittenes hjerter, så de
var blitt overmåte ugudelige, ja,
de fleste av dem hadde bøyd av
fra rettferdighetens vei og atråk-
ket Guds bud under fot og gått
inn på sine egne veier og byg-
get seg avguder av sitt gull og
sitt sølv.

32 Og det skjedde at alle disse
synder kom iblant dem i løpet

24a vs Ugudelig(e).
25a Alma 37:27–32.
26a Moses 5:29, 49–52.

b 3 Ne 6:28;
Moses 4:6–12.

27a Moses 5:18–33.
28a 1M 11:1–4;
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b Ether 8:9, 15–25.

29a Hel 2:4–13.

30a Alma 5:39–42;
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31a 1 Ne 19:7.
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av noen aganske få år. Derfor
hadde det meste av det kommet
iblant dem i det syv og sekstien-
de år av dommernes regjerings-
tid over Nephis folk.
33 Og de vokste i sine synder i

det åtte og sekstiende år også,
til stor sorg og fortvilelse for de
rettferdige.

34 Og således ser vi at nephit-
tene begynte å synke ned i van-
tro og vokse i ugudelighet og
avskyelighet, mens lamanittene
begynte å vokse overmåte sterkt
i kunnskapen om sin Gud, ja, de
begynte å holde hans lover og
befalinger og vandre sannferdig
og uklanderlig for ham.

35 Og således ser vi at Herrens
Ånd begynte å atrekke seg til-
bake fra nephittene på grunn
av deres ugudelighet og deres
hårde hjerter.
36 Og således ser vi at Herren

begynte å utøse sin Ånd over
lamanittene fordi de hadde så
lett for og var så villige til å tro
på hans ord.

37 Og det skjedde at lamanit-
tene jaktet på Gadiantons røver-
bande, og de forkynte Guds ord
blant de mest ugudelige av dem,
så denne røverbanden ble helt
utryddet blant lamanittene.

38 Men på den annen side
skjedde det at nephittene byg-
get dem opp og støttet dem, og
de begynte med den mest ugu-
delige del av dem, inntil de var
utbredt over hele nephittenes
land og hadde forført største-
parten av de rettferdige, inntil

de var sunket så dypt at de trod-
de på deres gjerninger og delte
deres rov og deltok i deres
hemmelige mord og forbund.

39 Og derfor fikk de full kon-
troll over landets styre, så de
tråkket under fot og slo og pla-
get og snudde ryggen til de
afattige og saktmodige og Guds
ydmyke etterfølgere.

40 Og således ser vi at de var
i en fryktelig tilstand og var
iferd med å amodnes til en evig
fortapelse.

41 Og det skjedde at slik endte
det åtte og sekstiende år av
dommernes regjeringstid over
Nephis folk.

En profeti av Nephi, som var
sønn av Helaman — Gud tru-
er Nephis folk med at han vil
hjemsøke dem i sin vrede og
utrydde dem fullstendig hvis
de ikke omvender seg fra sin
ugudelighet. Gud slår Nephis
folk med pest. De omvender
seg og vender seg til ham.
Samuel, en lamanitt, profeterer
til nephittene.

Omfatter kapittel 7 til og med 16 .

KAPITTEL 7

Nephi blir forkastet i nord og ven-
der tilbake til Zarahemla — Han
ber fra sitt tårn i hagen og ber
deretter folket omvende seg eller
omkomme. Ca. 23–21 f.Kr.
Se, nå skjedde det i det ni og

32a Alma 46:8.
35a Mosiah 2:36;

L&p 121:37.

39a Sal 109:16;
Alma 5:54–56;
L&p 56:16.

40a Hel 5:2; 11:37;
L&p 18:6.
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sekstiende år av dommernes
regjeringstid over Nephis folk
at Helamans sønn, Nephi,
avendte tilbake til Zarahemlas
land fra landet i nord.
2 For han hadde reist blant

folket som var i landet i nord
og hadde forkynt Guds ord for
dem og hadde profetert mange
ting for dem.

3 Og de forkastet alle hans ord
så han ikke kunne være blant
dem, men vendte tilbake til det
land hvor han var født.

4 Og da så han at folket befant
seg i en tilstand av slik fryktelig
ugudelighet, og at Gadianton-
røverne satt på dommersetene
og hadde tilrevet seg makt og
myndighet i landet. De satte
Guds bud til side, gjorde på
ingen måte det som var riktig
overfor ham, og var ikke rett-
ferdige mot menneskenes barn.

5 De fordømte de rettferdige
på grunn av deres rettferdighet,
lot de skyldige og ugudelige
slippe straff fordi de hadde pen-
ger, ja, de lot dem ha ledende
stillinger i landet for å herske
og gjøre som de ville, så de
kunne oppnå averdslig vinning
og ære og enda lettere kunne
bedrive hor og stjele og drepe
og gjøre som de selv ville.
6 Nå hadde disse store synder

kommet blant nephittene i løpet
av ganske få år, og da Nephi så
det, ble hans hjerte fylt av sorg,
og han utbrøt i sjelekval:

7 Om jeg bare kunne ha levd i
de dager da min far, Nephi, før-
ste gang kom ut av Jerusalems

land, så jeg kunne ha gledet meg
med ham i det lovede land. Da
var hans folk lette å påvirke,
trofaste i å holde Guds bud og
sene å lede til synd. Og de var
snare til å lytte til Herrens ord.

8 Ja, om jeg kunne ha levd i de
dager, da ville min sjel ha gle-
det seg over mine brødres rett-
ferdighet.

9 Men se, jeg har fått disse
dagene til å leve mitt liv, og
min sjel skal fylles med sorg
på grunn av mine brødres ugu-
delighet.

10 Og se, nå skjedde dette i et
tårn som lå i Nephis hage, som
lå ved hovedveien som førte til
den største markedsplassen i
byen Zarahemla. Derfor hadde
Nephi knelt ned oppe i tårnet
som lå i hans hage, og dette tår-
net lå også like ved porten inn
til hagen hvor hovedveien gikk
forbi.

11 Og det skjedde at noen
menn gikk forbi, og de så at
Nephi utøste sin sjel til Gud i
tårnet. Og de sprang og fortalte
folk hva de hadde sett, og folk
kom sammen i store flokker for
å få vite årsaken til så stor sorg
over folkets ugudelighet.

12 Og da Nephi reiste seg, så
han folkemengden som hadde
samlet seg.

13 Og det skjedde at han opp-
lot sin munn og sa til dem: Se,
ahvorfor har dere kommet sam-
men? Er det for at jeg kan for-
telle dere om deres synder?

14 Ja, jeg har gått opp i mitt
tårn, så jeg kunne utøse min

7 1a Hel 6:6. 5a Mat 13:22; 16:26. 13a Mat 3:5–8.
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sjel til min Gud på grunn av
den overmåte store sorg jeg har
i mitt hjerte på grunn av deres
synder!
15 Og på grunn av min sorg

og fortvilelse har dere kommet
sammen og er forundret, ja, og
dere har god grunn til å være
forundret. Ja, dere trenger å
være forundret fordi dere har
gitt etter, så djevelen har fått
godt tak på deres hjerter.

16 Ja, hvordan kunne dere gi
etter for de fristelser som kom-
mer fra ham som forsøker å
styrte deres sjeler ned til evig
elendighet og uendelig smerte?

17 Omvend dere, omvend dere!
aHvorfor vil dere dø? Vend om,
vend om til Herren deres Gud.
Hvorfor har han forlatt dere?
18 Det er fordi dere har for-

herdet deres hjerter, ja, dere vil
ikke lytte til aden gode hyrdes
røst. Ja, dere har begget ham til
vrede mot dere.
19 Og se, istedenfor å asamle

dere, hvis dere ikke omvender
dere, se, da skal han adspre dere
så dere skal bli til føde for hun-
der og ville dyr.
20 Hvordan kunne dere glem-

me deres Gud samme dag som
han befridde dere?

21 Men se, det er for at dere
skal kunne samle dere rikdom,
bli rost av mennesker, ja, for å
samle dere gull og sølv. Og dere
har lagt deres elsk på adenne
verdens rikdommer og verdi-

løse ting. Derfor myrder dere
og plyndrer og stjeler og bærer
bfalskt vitnesbyrd mot deres
neste og begår alle slags synder.

22 Og derfor, ve dere hvis dere
ikke omvender dere. For hvis
dere ikke vil omvende dere, se,
da skal denne store by, og også
alle de store byer som er rundt
omkring som er i vårt eien-
domsland, bli tatt bort, så dere
ikke skal ha noen plass i dem.
For se, Herren vil ikke gi dere
astyrke som han hittil har gjort,
så dere kan holde stand mot
deres fiender.

23 For se, så sier Herren: Jeg vil
ikke vise de ugudelige en del av
min styrke — hverken den ene
eller den andre — bare dem
som omvender seg fra sine syn-
der og lytter til mine ord. Og
derfor, mine brødre, vil jeg dere
skal forstå at det skal bli abedre
for lamanittene enn for dere
hvis dere ikke omvender dere.

24 For se, de er mer rettferdige
enn dere, for de har ikke syndet
mot den store kunnskap som
dere har mottatt. Derfor vil
Herren være barmhjertig mot
dem, ja, han vil aforlenge deres
dager og øke deres avkom,
mens dere skal bli fullstendig
butryddet hvis dere ikke om-
vender dere.

25 Ja, ve dere på grunn av den
store avskyelighet som er kom-
met blant dere, og dere har
sluttet dere til den, ja, til den

17a Esek 18:23, 31–32.
18a Esek 34:12;

Joh 10:14–16;
Alma 5:38–41, 57–60.
vs Gode hyrde.

b Jak bok 1:8;
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b Alma 9:19.
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ahemmelige bande som ble
opprettet av Gadianton!
26 Ja, ave dere på grunn av den

stolthet dere har latt komme inn
i deres hjerter, og som har gjort
dere mer oppblåste enn godt er
på grunn av deres overmåte
store brikdommer!
27 Ja, ve dere på grunn av der-

es ugudelighet og avskyelighet!
28 Og hvis dere ikke omven-

der dere, skal dere omkomme,
ja, alt deres land skal bli tatt fra
dere, og dere skal bli utryddet
fra jordens overflate.

29 Og se, det er ikke jeg selv
som sier at disse ting skal skje,
for det er ikke av meg selv at jeg
avet disse ting. Men se, jeg vet
at disse ting er sanne fordi Gud
Herren har tilkjennegitt dem for
meg. Derfor bevitner jeg at de
skal skje.

KAPITTEL 8

Fordervede dommere forsøker å his-
se folket opp mot Nephi — Abra-
ham, Moses, Zenos, Zenock, Ezias,
Jesaja, Jeremia, Lehi og Nephi vit-
net alle om Kristus — Ved inspi-
rasjon bekjentgjør Nephi at den
øverste dommer er myrdet. Ca.
23–21 f.Kr.
Og nå skjedde det at da Nephi
hadde sagt disse ord, se, da ble
noen menn som var dommere
og som også tilhørte Gadian-
tons hemmelige bande, sinte,
og de ropte ut mot ham og sa til
folket: Hvorfor griper dere ik-
ke denne mannen og fører ham

frem, så han kan bli dømt for
den forbrytelse han har begått?

2 Hvorfor ser dere og hører
dere denne mann håne dette
folk og vår lov?

3 For se, Nephi hadde talt til
dem om deres fordervede lov,
ja, Nephi talte om mange ting
som ikke kan skrives, og han
talte ikke noe som var i strid
med Guds bud.

4 Og disse dommere ble sinte
på ham fordi han atalte tydelig
til dem om deres hemmelige
mørkets gjerninger. Likevel vå-
get de ikke selv å legge hånd på
ham av frykt for at folket skulle
rope ut mot dem.

5 Derfor ropte de til folket og
sa: Hvorfor tillater dere at den-
ne mannen håner oss? For se,
han fordømmer hele dette folk
og sier vi vil bli utryddet, og
han har også sagt at disse våre
store byer skal bli tatt fra oss, så
vi ikke kan oppholde oss i dem.

6 Og vi vet at dette er umulig,
for se, vi er mektige, og våre
byer er store. Derfor kan våre
fiender ikke få makt over oss.

7 Og det skjedde at på denne
måten hisset de opp folket til
vrede mot Nephi og skapte stri-
digheter blant dem, for det var
noen som ropte ut: La denne
mannen være i fred, for han er
en god mann, og de ting som
han sier, vil visselig komme til å
skje hvis vi ikke omvender oss.

8 Ja, se, alle de straffedommer
han har vitnet om for oss vil
komme over oss, for vi vet at
han har vitnet riktig til oss om

25a Hel 3:23.
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våre synder. Og se, de er mange,
og han har like god akjennskap
til alt som skal hende oss, som
han har til våre synder.

9 Ja, se, hvis han ikke hadde
vært en profet, kunne han ikke
ha vitnet om disse ting.

10 Og det skjedde at de som
forsøkte å drepe Nephi ble holdt
tilbake på grunn av sin frykt, og
de la ikke hånd på ham. Derfor
begynte han igjen å tale til dem,
for han så at han hadde funnet
nåde for enkeltes øyne så de
øvrige var redde.

11 Derfor ble han tilskyndet til
å tale mer til dem og sa: Se, mine
brødre, har dere ikke lest at Gud
ga en mann, nemlig Moses, kraft
til å slå på vannet i aRødehavet,
og det delte seg til begge sider,
så israelittene, som var våre
forfedre, gikk igjennom på tørr
grunn, og vannet lukket seg
over egypternes hærstyrker og
oppslukte den?
12 Og se, hvis Gud ga så stor

kraft til denne mannen, hvorfor
skulle dere så trette med hver-
andre og si at han ikke har gitt
meg kraft til å vite noe om de
straffedommer som skal komme
over dere hvis dere ikke om-
vender dere?

13 Men se, dere fornekter ikke
bare mine ord, men dere for-
nekter også alle de ord som er
blitt uttalt av våre fedre, og de

ord som ble uttalt av denne
mann, Moses, som ble gitt så
stor kraft, ja, de ord han har
uttalt om Messias’ komme.

14 Ja, vitnet han ikke om at
Guds Sønn skulle komme? Og
likesom han aløftet opp kobber-
slangen i villmarken, slik ville
også han som skulle komme,
bli løftet opp.

15 Og alle som så på denne
slangen, skulle aleve, og på sam-
me måte vil alle som ser hen til
Guds Sønn med tro og med en
angrende ånd, få bleve, ja, det
liv som er evig.

16 Og se, ikke bare Moses vit-
net om disse ting, men aalle de
hellige profeter fra hans dager
like til Abrahams dager.

17 Ja, se, aAbraham så hans
komme og ble full av glede og
frydet seg.

18 Ja, og se, jeg sier dere at
ikke bare Abraham kjente til
disse ting, men det var amange
før Abrahams dager som ble
kalt ved bGuds orden, ja, etter
hans Sønns orden, og dette for
å vise folket mange tusen år før
hans komme at en forløsning
også ville komme til dem.

19 Nå vil jeg dere skal forstå at
helt siden Abrahams dager har
det vært mange profeter som
har vitnet om disse ting. Ja, pro-
feten aZenos vitnet frimodig,
derfor ble han slått ihjel.
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20 Og se, også aZenock og også
Ezias og også bJesaja og cJeremia
(Jeremia var den samme profet
som vitnet om Jerusalems øde-
leggelse), og nå vet vi at dJerusa-
lem ble ødelagt ifølge Jeremias
ord. Hvorfor skulle så ikke
Guds Sønn komme ifølge hans
profeti?
21 Og vil dere benekte at aJe-

rusalem ble ødelagt? Vil dere si
at bSidkias sønner ikke ble slått
ihjel, alle bortsett fra cMulek?
Ja, og ser dere ikke at Sidkias
avkom er blant oss, og de ble
drevet ut av Jerusalems land?
Men se, dette er ikke alt.

22 Vår far Lehi ble drevet ut
av Jerusalem fordi han vitnet
om disse ting. Nephi vitnet
også om disse ting, og nesten
alle våre forfedre like ned til
vår tid. Ja, de har vitnet om
aKristi komme og har sett frem
til og har gledet seg over hans
dag som skal komme.
23 Og se, han er Gud, og han

er med dem. Og han åpenbarte
seg for dem og tilkjennega at
de var forløst ved ham. Og de
lovpriste ham på grunn av det
som skal skje.

24 Og jeg ser at dere vet disse
ting og ikke kan fornekte dem
uten å lyve, derfor har dere
syndet i dette, for dere har for-
kastet alle disse ting til tross
for alle de bevis dere har fått,

ja, dere har også mottatt aalle
ting, både det som er i himme-
len og alle ting som er på
jorden som et vitnesbyrd om
at de er sanne.

25 Men se, dere har forkastet
sannheten og gjort aopprør
mot deres hellige Gud, og selv
i denne stund, istedenfor å
samle dere bskatter i himmelen
hvor intet fortæres og hvor in-
tet som er urent kan komme,
samler dere dere vrede til
cdommens dag.
26 Ja, selv i denne stund mod-

nes dere på grunn av deres
mord og deres ahor og ugude-
lighet til evig fortapelse, ja, og
hvis dere ikke omvender dere,
vil den snart komme over dere.

27 Ja, se, den står allerede for
døren. Ja, gå til dommersetet og
let, og se om ikke deres dom-
mer er myrdet, og han aligger i
sitt blod. Og han er blitt myrdet
bav sin bror som trakter etter å
sitte på dommersetet.

28 Og se, de tilhører begge
deres hemmelige bande, hvis
aopphavsmann er Gadianton og
den onde som forsøker å øde-
legge menneskenes sjeler.

KAPITTEL 9

Budbringere finner den øverste
dommer død på dommersetet — De
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blir fengslet og senere løslatt —
Ved inspirasjon utpeker Nephi
Seantum som morderen — Nephi
blir av noen akseptert som en pro-
fet. Ca. 23–21 f.Kr.

Se, nå skjedde det at da Nephi
hadde talt disse ord, løp noen
menn som var blant dem, til
dommersetet, ja, det var fem
som dro, og på veien dit sa de
til hverandre:
2 Se, nå får vi vite helt sikkert

om denne mann er en profet og
om Gud har befalt ham å profe-
tere slike forunderlige ting til
oss. Se, det tror vi ikke at han
har, ja, vi tror ikke at han er en
profet, men hvis det han har
sagt om den øverste dommeren
er sant, at han er død, da vil vi
tro at de andre ord han har talt
er sanne.

3 Og det skjedde at de løp av
alle krefter og kom til dommer-
setet, og se, den øverste dom-
mer hadde falt til jorden og alå i
sitt blod.

4 Og se, da de så dette, ble de
overmåte forbauset så de falt til
jorden, for de hadde ikke trodd
de ord som Nephi hadde talt
om den øverste dommer.

5 Men nå, da de så, trodde de
og ble grepet av frykt for at alle
de straffedommer som Nephi
hadde talt om, skulle komme
over folket. Derfor skalv de og
falt til jorden.

6 Straks etter at dommeren
var blitt myrdet — i all hem-
melighet ble han dolket ned av
sin bror, og han flyktet — og

tjenerne løp og fortalte det til
folket idet de ropte ut mord
iblant dem,

7 og se, folket samlet seg ved
dommersetet, og se, til sin for-
bauselse fikk de se de fem
menn som hadde falt til jorden.

8 Og se, folket visste ikke
noe om den folkemengden som
hadde samlet seg i aNephis
hage, derfor sa de til hveran-
dre: Det er disse menn som har
myrdet dommeren, og Gud har
slått dem så de ikke kunne
flykte fra oss.

9 Og det skjedde at de grep
dem og bandt dem og kastet
dem i fengsel. Og en kunngjø-
ring ble sendt ut om at domme-
ren var drept, og at morderne
var tatt og kastet i fengsel.

10 Og det skjedde at folket
neste dag kom sammen for å
sørge og for å afaste under be-
gravelsen til den store øverste
dommer som var blitt drept.

11 Og derfor hadde dommerne
som var i Nephis hage og hørte
hans ord, også kommet sammen
i begravelsen.

12 Og det skjedde at de for-
hørte seg blant folket og sa:
Hvor er de fem som ble sendt
for å undersøke om den øverste
dommer var død? Og de svarte
og sa: Vi vet ikke noe om disse
fem som dere sier dere har
sendt, men det er fem mordere
vi har kastet i fengsel.

13 Og det skjedde at dom-
merne ville de skulle bli hentet,
og de ble hentet, og se, det var
de fem som ble sendt. Og se,

9 3a Hel 8:27. 8a Hel 7:10. 10a vs Faste.
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dommerne forhørte dem for å
få vite hva som hadde skjedd,
og de fortalte dem alt de hadde
gjort, og sa:
14 Vi løp og kom til dommer-

setet, og da vi så at alle ting var
slik som Nephi hadde sagt, ble
vi så forbauset at vi falt til jor-
den. Og da vi kom til oss selv
igjen etter forbauselsen, se, da
kastet de oss i fengsel.

15 Men når det gjelder hvem
som har myrdet denne mannen,
vet vi ikke hvem som har gjort
det. Det eneste vi vet, er at vi løp
og kom hit slik dere ønsket, og se,
han var død, ifølge Nephis ord.

16 Og nå skjedde det at dom-
merne forklarte saken for fol-
ket og ropte ut mot Nephi og
sa: Se, vi vet at denne Nephi må
ha avtalt med noen om å drepe
dommeren. Og deretter kunne
han bekjentgjøre det for oss for
å omvende oss til sin tro, så han
kunne heve seg opp og bli en
stor mann, utvalgt av Gud og
en profet.

17 Og se, nå vil vi avsløre den-
ne mannen, og han skal erkjenne
sin brøde og fortelle oss hvem
som egentlig har myrdet denne
dommeren.

18 Og det skjedde at de fem ble
løslatt på begravelsesdagen.
Likevel irettesatte de dommer-
ne for de ord de hadde talt om
Nephi og diskuterte med dem
én etter én til de ble bragt til
taushet.

19 Likevel ble Nephi tatt og
bundet og ført frem for folke-
mengden, og de begynte å

spørre ham ut på forskjellige
måter for at han skulle motsi
seg selv, så de kunne dømme
ham til døden.

20 Og de sa til ham: Du er
medskyldig. Hvem er det som
har begått dette mord? Fortell
oss det nå, og erkjenn din brø-
de, og de sa: Se, her er penger,
og vi vil også spare ditt liv hvis
du vil fortelle oss det og innrøm-
me hvilken avtale du har gjort
med ham.

21 Men Nephi sa til dem: aDå-
rer, dere uomskårne av hjertet,
dere blinde og bhårdnakkede
folk. Vet dere hvor lenge Herren
deres Gud vil tillate at dere
fortsetter på deres syndige vei?

22 Dere burde begynne å jam-
re dere og asørge på grunn av
den store ødeleggelse som nå
venter dere hvis dere ikke om-
vender dere.

23 Se, dere sier at jeg har avtalt
med en mann at han skulle myr-
de Seezoram, vår øverste dom-
mer. Men se, jeg sier dere at
grunnen til det er at jeg vitnet
for dere, så dere kunne vite om
dette, ja, og at det kunne være
et vitnesbyrd for dere om at jeg
kjente til den ugudelighet og
avskyelighet som er blant dere.

24 Og fordi jeg har gjort dette,
sier dere at jeg har avtalt med en
mann at han skulle gjøre dette,
ja, fordi jeg viste dere dette tegn,
er dere sinte på meg og forsø-
ker å ta mitt liv.

25 Og nå vil jeg vise dere enda
et tegn og se om dere vil forsøke
å drepe meg på grunn av det.

21a Apg 7:51. b vs Opprør. 22a Mosiah 7:24.
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26 Se, jeg sier til dere: Gå til
Seantums hus, til han som er
aSeezorams bror, og si til ham:
27 Har Nephi, som gir seg ut

for å være profet og som profe-
terer så mye ondt om dette folk,
avtalt med deg at du skulle myr-
de Seezoram, som er din bror?

28 Og se, han skal si til dere:
Nei.

29 Og dere skal si til ham: Har
du myrdet din bror?

30 Og han skal bli redd og ikke
vite hva han skal si. Og se, han
skal nekte for dere, og han skal
late som han er forbauset. Like-
vel skal han fortelle dere at han
er uskyldig.

31 Men se, dere skal undersø-
ke ham, og dere skal finne blod
på hans kappeskjøter.

32 Og når dere har sett dette,
skal dere si: Hvor kommer dette
blodet fra? Det skulle vel ikke
være din brors blod?

33 Og da skal han skjelve og
bli likblek som om han var død.

34 Og da skal dere si: På grunn
av denne frykt og fordi du er så
blek, vet vi at du er skyldig.

35 Og da skal større frykt kom-
me over ham, og da skal han
tilstå for dere og ikke lenger
benekte at han har begått dette
mordet.

36 Og da skal han si til dere at
jeg, Nephi, ikke ville ha visst
noe om saken hvis jeg ikke had-
de fått vite det ved Guds kraft.
Og da skal dere vite at jeg er en
ærlig mann og at jeg er sendt til
dere fra Gud.

37 Og det skjedde at de gikk og

gjorde som Nephi hadde sagt til
dem. Og se, de ord han hadde
sagt var sanne, for han nektet
ifølge ordene, og ifølge ordene
tilsto han også.

38 Og han ble ført frem for å
tilstå at det var han som var
morderen, så de fem ble satt fri,
og det ble Nephi også.

39 Og det var noen av nephitte-
ne som trodde Nephis ord, og
det var også noen som trodde
på grunn av de fems vitnesbyrd,
for de var blitt omvendt mens
de var i fengsel.

40 Og nå var det noen blant
folket som sa at Nephi var en
profet.

41 Og det var andre som sa: Se,
han er en gud, for hvis han ikke
var en gud, kunne han ikke vite
disse ting. For se, han har fortalt
oss våre hjerters tanker og også
andre ting, og har til og med
avslørt for oss vår øverste dom-
mers virkelige morder.

KAPITTEL 10

Herren gir Nephi myndighet til å
besegle — Han får myndighet til å
binde og løse på jorden og i himme-
len — Han befaler folket å omvende
seg, eller forgå — Ånden fører ham
fra forsamling til forsamling. Ca.
21–20 f.Kr.
Og det skjedde at det oppsto en
splittelse blant folket så de skil-
te lag og gikk hver sin vei, og
Nephi ble igjen alene der han
hadde stått midt iblant dem.

2 Og det skjedde at Nephi dro

26a Hel 8:27.



Helaman 10:3–14 436

avgårde til sitt eget hus og
agrunnet på de ting som Herren
hadde vist ham.
3 Og det skjedde at mens han

således grunnet på i dette — for
han var meget nedslått over det
nephittiske folks ugudelighet,
deres hemmelige mørkets gjer-
ninger og deres mord og deres
plyndringer og alle slags syn-
der — og det skjedde at mens
han således var fordypet i det-
te, se, da kom en røst til ham
som sa:

4 Velsignet er du, Nephi, for de
ting som du har gjort. For jeg
har sett hvordan du autrettelig
har forkynt ordet som jeg har
gitt deg, til dette folk. Og du har
ikke fryktet dem og har ikke for-
søkt å redde ditt beget liv, men
du har forsøkt å gjøre min cvilje
og holde mine bud.

5 Og nå, fordi du har gjort det-
te 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 aalle ting
skal gjøres for deg ifølge ditt
bord, for du kommer cikke til å
be om noe som strider mot min
vilje.
6 Se, du er Nephi, og jeg er

Gud. Se, jeg forkynner deg i
mine englers nærvær at du skal
ha makt over dette folk, og du
skal slå landet med ahunger og
med pest og ødeleggelse i for-
hold til dette folks ugudelighet.

7 Se, jeg gir deg myndighet så
alt du abesegler på jorden, skal
være beseglet i himmelen, og alt
du løser på jorden, skal være
løst i himmelen, og derfor skal
du ha makt blant dette folk.

8 Og derfor, om du skulle si til
dette tempel at det skal deles i
to, da skal det skje.

9 Og om du skulle si til dette
afjell: Kast deg ned og bli jevnet
med jorden, da skal det skje.

10 Og se, om du skulle si at
Gud skal slå dette folk, da skal
det skje.

11 Og se nå, jeg befaler deg at
du skal gå og si til dette folk at
så sier Herren Gud, som er Den
Allmektige: Hvis dere ikke om-
vender dere, skal dere bli slått,
ja, dere skal bli aødelagt.

12 Og se, nå skjedde det at da
Herren hadde talt disse ord til
Nephi, stanset han og gikk ikke
til sitt eget hus, men vendte til-
bake til de mengder med folk
som var spredt omkring i lan-
det og begynte å forkynne for
dem det Herren hadde talt til
ham — at de ville bli ødelagt
hvis de ikke omvendte seg.

13 Men se, til tross for det sto-
re mirakel Nephi hadde vist
ved å fortelle dem om den øver-
ste dommers død, forherdet de
sine hjerter og lyttet ikke til
Herrens ord.

14 Derfor forkynte Nephi Her-
rens ord for dem og sa: Hvis
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dere ikke omvender dere — så
sier Herren — skal dere bli slått,
ja dere skal bli ødelagt.
15 Og det skjedde at da Nephi

hadde forkynt Herrens ord for
dem, forherdet de fremdeles
sine hjerter og ville ikke lytte til
hans ord. Derfor hånte de ham
og forsøkte å legge hånd på ham
for å kaste ham i fengsel.

16 Men se, Guds kraft var med
ham, og de kunne ikke gripe
ham og kaste ham i fengsel, for
han ble tatt av Ånden og ført
bort fra deres midte.

17 Og det skjedde at på denne
måten gikk han frem i Ånden
fra forsamling til forsamling og
forkynte Guds ord til han had-
de forkynt det for dem alle eller
hadde sendt det ut blant hele
folket.

18 Og det skjedde at de ikke
ville lytte til hans ord. Det be-
gynte å bli stridigheter, så de
ble splittet og begynte å drepe
hverandre med sverdet.

19 Og slik endte det en og syt-
tiende år av dommernes regje-
ringstid over Nephis folk.

KAPITTEL 11

Nephi overtaler Herren til å la en
hungersnød komme i stedet for krig
— Mange mennesker omkommer
— De omvender seg, og Nephi ber
Herren inntrengende om regn —
Nephi og Lehi mottar mange åpen-
baringer — Gadiantonrøverne får
sterkt fotfeste i landet. Ca. 20–6
f.Kr.

Og nå skjedde det i det to og
syttiende år av dommernes
regjeringstid at stridighetene
tiltok så det var krig overalt i
landet blant hele Nephis folk.

2 Og det var denne ahemme-
lige røverbanden som utførte
dette ødeleggelsens og ugu-
delighetens verk. Og denne
krigen varte hele dette året —
og i det tre og syttiende år
også.

3 Og det skjedde at dette året
ropte Nephi til Herren og sa:

4 O Herre, la ikke dette folk
bli utryddet ved sverdet, men,
Herre, la det heller komme
ahunger i landet for å vekke dem
til erindring om Herren deres
Gud, og kanskje vil de omven-
de seg og vende seg til deg.

5 Og det skjedde ifølge Nephis
ord. Og det ble en stor hungers-
nød i landet blant hele Nephis
folk. Og derfor, i det fire og
syttiende år fortsatte hungers-
nøden. Ødeleggelsens verk ved
sverdet opphørte, men ble
forsterket på grunn av hungers-
nøden.

6 Og dette ødeleggelsens verk
fortsatte også i det fem og
syttiende år. For landet ble
hjemsøkt av tørke og frembrag-
te ikke korn i kornhøstens tid.
Og hele landet ble hjemsøkt,
både blant lamanitter og ne-
phitter, og de ble hjemsøkt, så
de omkom i tusentall i de mest
ugudelige deler av landet.

7 Og det skjedde at folket for-
sto at de var nær ved å omkom-
me av sult, og de begynte å

11 2a Hel 6:18–24;
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ahuske Herren sin Gud, og de
begynte å huske Nephis ord.
8 Og folket begynte å bønnfalle

sine øverste dommere og sine
ledere om å si til Nephi: Se, vi
vet at du er en Guds mann. Og
derfor, rop til Herren vår Gud
at han tar denne hungersnøden
bort fra oss, så ikke alle de aord
du har talt om vår ødeleggelse
går i oppfyllelse.

9 Og det skjedde at dommerne
talte til Nephi slik folket ønsket.
Og det skjedde at da Nephi så
at folket hadde omvendt seg og
ydmyket seg og kledd seg i sør-
gedrakt, ropte han igjen til
Herren og sa:

10 O Herre, se, dette folk om-
vender seg, de har fjernet gadi-
antonbanden så den er blitt helt
utryddet, og de har skjult deres
hemmelige planer i jorden.

11 Vil du nå, O Herre, på grunn
av deres ydmykhet, vende din
vrede bort og la din vrede være
tilfredsstilt ved å ha utryddet de
ugudelige mennesker som du
allerede har utryddet.

12 O Herre, vil du vende din
vrede bort, ja, din heftige vrede,
og la denne hungersnød opp-
høre i dette land.

13 O Herre, vil du lytte til meg,
la det gå ifølge mine ord, og
send aregn over landet så det
kan frembringe sin frukt og sitt
korn i kornhøstens tid.

14 O Herre, du lyttet til amine
ord da jeg sa: La det komme
hungersnød så sverdets plage
kan opphøre. Og jeg vet at du

også denne gang vil lytte til
mine ord, for du sa: Hvis dette
folk omvender seg, vil jeg spa-
re dem.

15 Ja, O Herre, som du ser, har
de omvendt seg på grunn av
hungersnøden og pesten og
ødeleggelsen som er kommet
over dem.

16 Og nå, O Herre, vil du ven-
de din vrede bort og prøve dem
igjen om de vil tjene deg? Og
hvis det skjer, O Herre, kan du
velsigne dem ifølge dine ord
som du har talt.

17 Og det skjedde at i det seks
og syttiende år vendte Herren
sin vrede bort fra folket og lot
aregn falle over landet så det
frembragte frukt i frukthøstens
tid. Og det skjedde at det frem-
bragte korn i kornhøstens tid.

18 Og se, folket frydet seg og
priste Gud, og hele landet var
fylt av fryd, og de forsøkte ikke
lenger å drepe Nephi, men de
aktet ham som en astor profet og
en Guds mann som hadde fått
stor kraft og myndighet fra Gud.

19 Og se, hans bror, Lehi, sto
ikke adet minste tilbake for ham
med hensyn til rettferdighet.

20 Og derfor skjedde det at
det igjen begynte å gå Nephis
folk vel i landet. Og de begynte
å bygge opp sine øde steder, og
de begynte å formere seg og bre
seg utover til de dekket hele
landet — både i nord og i syd,
fra havet i vest til havet i øst.

21 Og det skjedde at det seks
og syttiende år endte i fred, og

7a Hel 12:3.
8a Hel 10:11–14.

13a 1 Kong 18:1, 41–46.

14a Hel 11:4.
17a 5M 11:13–17.
18a Hel 10:5–11.

19a Hel 5:36–44.
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det syv og syttiende år begynte
i fred. Og akirken ble utbredt
over hele landet, og de fleste av
folket, både nephitter og lama-
nitter, tilhørte kirken. Og de
hadde det overmåte fredelig i
landet, og slik endte det syv og
syttiende år.

22 Og de hadde også fred i det
åtte og syttiende år bortsett fra
noen få stridigheter om lære-
setninger som var skrevet av
profetene.

23 Og i det ni og syttiende år
begynte det å bli mye strid. Men
det skjedde at Nephi og Lehi og
mange av deres brødre — som
kjente den sanne lære fordi de
mottok mange aåpenbaringer
daglig — forkynte for folket så
de samme år endte sin strid.
24 Og det skjedde at i det åtti-

ende år av dommernes regje-
ringstid over Nephis folk var
det noen som hadde gjort opp-
rør mot Nephis folk som noen
år tidligere hadde gått over til
lamanittene og påtatt seg navnet
lamanitter, og det var også noen
som var direkte etterkommere
av lamanittene som ble oppeg-
get til vrede av dem, eller av
disse opprørerne. Derfor gikk
de til krig mot sine brødre.

25 Og de myrdet og plyndret
og trakk seg deretter tilbake til
fjellene og ut i villmarken og til
hemmelige steder hvor de skjul-
te seg så de ikke kunne oppda-
ges. Og for hver dag som gikk,
ble det stadig flere av dem, et-
tersom de som gjorde opprør,
sluttet seg til dem.

26 Og derfor ble det etter-
hvert, ja, i løpet av ganske få år,
en overmåte stor røverbande.
Og de lette frem alle Gadiantons
hemmelige planer, og derfor
ble de gadiantonrøvere.

27 Se, disse røverne herjet
voldsomt og forårsaket store
ødeleggelser blant Nephis folk,
ja, også blant lamanittenes folk.

28 Og det skjedde at det ble
nødvendig å sette en stopper
for dette ødeleggelsesverk. Der-
for sendte de en hærstyrke av
sterke menn ut i villmarken og
opp i fjellene for å lete etter den-
ne røverbanden og utrydde den.

29 Men se, i det samme år
skjedde det at de ble drevet
tilbake til sine egne land. Og
slik endte det åttiende år av
dommernes regjeringstid over
Nephis folk.

30 Og det skjedde i begynnel-
sen av det en og åttiende år at
de dro ut igjen mot denne rø-
verbanden og drepte mange,
og de ble også hjemsøkt av stor
ødeleggelse.

31 Og de ble igjen tvunget til å
vende tilbake fra villmarken og
fra fjellene til sine egne land på
grunn av det overmåte store
antall røvere som oversvøm-
met fjellene og villmarken.

32 Og det skjedde at slik endte
dette året. Og røverne ble stadig
flere og vokste seg så sterke
at de holdt stand mot hele ne-
phittenes, ja, også lamanittenes
hærstyrker, og de skapte stor
frykt blant folket i hele landet.

33 Ja, for de hjemsøkte mange

21a vs Jesu Kristi Kirke. 23a Alma 26:22; L&p 107:19.
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deler av landet med store øde-
leggelser. Ja, de drepte mange,
og andre tok de til fange og førte
dem ut i villmarken, ja, især
deres kvinner og deres barn.
34 Dette store onde som ram-

met folket på grunn av deres
synder, vekket dem igjen til er-
indring om Herren deres Gud.

35 Og slik endte det en og åtti-
ende år av dommernes regje-
ringstid.

36 Og i det to og åttiende år
begynte de igjen å aglemme
Herren sin Gud. I det tre og
åttiende år ble de stadig mer
ugudelige, og i det fire og åtti-
ende år forbedret de seg ikke.
37 Og det skjedde at de i det

fem og åttiende år ble stadig
mer stolte og ugudelige, og
derfor var de igjen i ferd med å
modnes til ødeleggelse.

38 Og slik endte det fem og
åttiende år.

KAPITTEL 12

Menneskene er ustabile og tåpelige
og snare til å gjøre ondt — Herren
refser sitt folk — Menneskenes
ubetydelighet sammenlignes med
Guds kraft — På dommens dag
vil menneskene arve evig liv eller
evig fordømmelse. Ca. 6 f.Kr.
Og derfor, således ser vi hvor
falske og ustadige menneske-
nes barns hjerter er. Ja, vi ser at
Herren i sin store, grenseløse

godhet velsigner og alar det bli
vel med dem som setter sin blit
til ham.

2 Ja, og vi ser at i samme stund
som han lar det bli vel med sitt
folk ved at han forøker deres
markers grøde, deres storfe og
deres småfe og deres gull og
sølv og alle slags kostelige ting
av enhver art, sparer deres liv
og befrir dem fra deres fienders
hender, bløtgjør deres fienders
hjerter så de ikke går til krig
mot dem, ja, ved at han gjør
alle ting som er til sitt folks ve
og vel og lykke — i samme
stund aforherder de sine hjerter
og glemmer Herren sin Gud og
btråkker Den Hellige under si-
ne føtter, og dette på grunn av
deres medgang og deres umå-
telig store fremgang.

3 Og således ser vi at hvis
Herren ikke arefser 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
bhuske ham.

4 Hvor tåpelige og hvor selv-
gode og hvor onde og djevelske
og hvor araske til å synde og
hvor sene til å gjøre godt er
ikke menneskenes barn. Ja, hvor
raske er de ikke til å lytte til den
ondes ord og legge sin belsk på
verdens verdiløse ting!

5 Ja, hvor raske er de ikke
til å bli oppblåste av astolthet,
ja, hvor raske er de ikke til å

36a Alma 46:8.
12 1a 2 Krøn 26:5; Sal 1:2–3.

b Sal 36:8–9; 2 Ne 22:2;
Mosiah 4:6.
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3 Ne 28:35.
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b Amos 4:6–11.
4a 2M 32:8.

b Mat 15:19; Heb 3:12.
5a Ord 29:23.
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skryte og begå alle slags synder,
og hvor sene er de ikke til å
huske Herren sin Gud og låne
øre til hans råd, ja, hvor sene er
de ikke til å bvandre på visdom-
mens stier!

6 Se, de ønsker ikke at Herren
deres Gud, som har askapt dem,
skal bherske og regjere over dem.
Til tross for hans store godhet
og barmhjertighet mot dem
akter de hans råd for intet, og
vil ikke at han skal være deres
veileder.

7 Hvor stor er ikke menneske-
nes barns aubetydelighet, ja, de
er endog mindre enn jordens
støv.

8 For se, jordens støv beveger
seg hit og dit inntil jorden rev-
ner på vår store og evige Guds
befaling.

9 Ja, ved hans røst skjelver og
abever høydene og fjellene.
10 Og ved ahans røsts kraft

brytes de opp og jevnes ut, ja,
som til en dal.
11 Ja, ved hans røsts kraft rys-

ter ahele jorden.
12 Ja, ved hans røsts kraft rys-

ter hele jorden i sine grunnvol-
ler, ja, like inn til sentrum.

13 Ja, og hvis han sier til jorden:
Flytt deg, så flyttes den.

14 Ja, hvis han sier til ajorden:
Du skal bgå tilbake så dagen blir
cforlenget med mange timer, så
skjer det.
15 Og derfor går jorden tilbake

ifølge hans ord, og for men-
nesket ser det ut som om solen
står stille, og se, slik er det, for i
virkeligheten er det jorden som
beveger seg og ikke solen.

16 Og se, hvis han sier til adet
store dyps vann: bBli uttørret,
så skjer det.

17 Se, hvis han sier til dette
fjell: Løft deg opp, akom hit og
fall ned over denne by så den
blir begravet, se, da skjer det.

18 Og se, hvis et menneske
askjuler en skatt i jorden og
Herren sier: Den være bforban-
net på grunn av de synder han
har begått som skjulte den, se,
da skal den være forbannet.

19 Og hvis Herren sier: Du
være forbannet så intet menne-
ske finner deg fra nå av og for
evig, se, da vil intet menneske
få den fra nå av og for evig.

20 Og se, hvis Herren sier til et
menneske: På grunn av dine
synder skal du være forbannet
i all evighet, da skal det skje.

21 Og hvis Herren sier: På
grunn av dine synder skal du
bli avskåret fra min nærhet, da
vil han la det skje.

22 Og ve den som han sier det-
te til, for det skal være til ham
som begår synder, og han kan
ikke bli frelst. Derfor, og for at
menneskene kan bli frelst, er
omvendelse blitt forkynt.

23 Derfor, velsignet er de som
vil omvende seg og lytter til

b vs Vandre, vandre
med Gud.
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Herren sin Guds røst, for disse
er de som skal bli afrelst.
24 Og måtte Gud i sin store

fylde la det skje at mennesket
kan bli bragt til omvendelse og
gode gjerninger, så de kan fø-
res tilbake nåde for anåde iføl-
ge sine gjerninger.
25 Og jeg vil at alle mennesker

skal bli frelst. Men vi leser at på
den store og siste dag er det
noen som skal bli utstøtt, ja, som
skal bli vist bort fra Herrens
nærhet,

26 ja, som skal bli henvist til
en tilstand av uendelig elendig-
het for å oppfylle de ord som
sier: De som har gjort godt, skal
få aevig liv, og de som har gjort
ondt, skal få evig bfordømmel-
se. Og slik er det. Amen.

Lamanitten Samuels profeti til
nephittene.
Omfatter kapittel 13 til og med 15.

KAPITTEL 13

Lamanitten Samuel profeterer at
nephittene vil bli utryddet hvis de
ikke omvender seg — De og deres
rikdommer blir forbannet — De
forkaster og stener profetene, blir
omringet av onde ånder og søker
lykke i ugudelighet. Ca. 6 f.Kr.

Og nå skjedde det i det seks
og åttiende år at nephittene

fremdeles levde i ugudelighet,
ja, i stor ugudelighet, mens
alamanittene levde strengt etter
Guds bud i overensstemmelse
med Moseloven.

2 Og det skjedde at i det sam-
me år kom en lamanitt ved navn
Samuel inn i Zarahemlas land
og begynte å forkynne for folket.
Og det skjedde at han forkynte
omvendelse for folket i mange
dager, og de kastet ham ut, og
han var nær ved å vende tilba-
ke til sitt eget land.

3 Men se, Herrens røst kom til
ham og ba ham vende tilbake
og profetere til folket hva som
helst som kom til hans ahjerte.
4 Og det skjedde at de ikke

ville la ham komme inn i byen.
Derfor gikk han opp på bymu-
ren og rakte ut sin hånd og rop-
te med høy røst og profeterte til
folket alle ting som Herren lot
komme i hans hjerte.

5 Og han sa til dem: Se, jeg,
Samuel, en lamanitt, taler Her-
rens ord som han lar komme i
mitt hjerte, og se, han har latt
komme i mitt hjerte å si til dette
folk at arettferdighetens sverd
henger over dette folk, og før
fire hundre år er gått, skal rett-
ferdighetens sverd falle på det-
te folk.

6 Ja, stor aødeleggelse venter
dette folk, og den kommer visse-
lig til dette folk, og intet annet
kan redde dette folk enn omven-
delse og tro på Herren, Jesus
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Kristus, som visselig skal kom-
me til verden og skal tåle mange
ting og skal bli drept for sitt folk.
7 Og se, en aHerrens engel har

kunngjort meg det, og han brag-
te min sjel bgodt budskap. Og
se, jeg ble sendt til dere for å
kunngjøre det også til dere, så
dere kunne motta godt bud-
skap. Men se, dere ville ikke ta
imot meg.

8 Derfor, så sier Herren: På
grunn av det nephittiske folks
hårde hjerter, og hvis de ikke
omvender seg, vil jeg ta mitt ord
bort fra dem, og jeg vil ata min
Ånd fra dem, og jeg vil ikke
lenger bære over med dem. Og
jeg vil vende deres brødres
hjerter mot dem.
9 Og før afire hundre år er

omme, vil jeg la dem bli slått,
ja, jeg vil hjemsøke dem med
sverd og med hunger og med
pest.

10 Ja, jeg vil hjemsøke dem i
min heftige vrede, og det skal
være noen i afjerde generasjon
av deres fiender som skal opp-
leve å se dere bli fullstendig
utryddet, og dette skal visselig
skje hvis dere ikke omvender
dere, sier Herren. Og de som til-
hører den fjerde generasjon, skal
sørge for at dere blir utryddet.
11 Men hvis dere vil omvende

dere og avende tilbake til Herren
deres Gud, vil jeg vende min
vrede bort, sier Herren. Ja, så
sier Herren: Velsignet er de som
vil omvende seg og komme til

meg, men ve den som ikke om-
vender seg.

12 Ja, ave denne store by Zara-
hemla, for se, det er på grunn av
dem som er rettferdige at den er
spart. Ja, ve denne store by, for
jeg ser, sier Herren, at det er
mange, ja, de aller fleste i denne
store by, som vil forherde sine
hjerter mot meg, sier Herren.

13 Men velsignet er de som
omvender seg, for dem vil jeg
spare. Men se, var det ikke for
de rettferdige som er i denne
store by, se, da ville jeg la aild
komme ned fra himmelen og
ødelegge den.

14 Men se, det er for de rettfer-
diges skyld at den er spart. Men
se, den tid kommer, sier Herren,
at når dere kaster de rettferdige
ut, da skal dere være modne til
ødeleggelse. Ja, ve denne store
by på grunn av den ugudelig-
het og de avskyeligheter som
finnes i den.

15 Ja, og ve byen Gideon på
grunn av den ugudelighet og de
avskyeligheter som finnes i den.

16 Ja, og ve alle byer som er
omkring i landet som er i ne-
phittenes besittelse — på grunn
av den ugudelighet og de av-
skyeligheter som finnes i dem.

17 Og se, en aforbannelse skal
komme over landet, sier Hær-
skarenes Herre, på grunn av det
folk som er i landet, ja, på grunn
av deres ugudelighet og deres
avskyeligheter.

18 Og det skal skje, sier
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Hærskarenes Herre, ja, vår store
og sanne Gud, at hver den som
askjuler skatter i jorden, aldri
mer skal finne dem igjen på
grunn av landets store forban-
nelse, hvis han ikke er et rettfer-
dig menneske og skjuler dem
til Herren.
19 For jeg vil, sier Herren, at de

skal skjule sine skatter til meg.
Og forbannet være de som ikke
skjuler sine skatter til meg, for
ingen andre enn de rettferdige
skjuler sine skatter til meg. Og
forbannet være den som ikke
skjuler sine skatter til meg, og
skatten også, og ingen skal få
tak i den på grunn av landets
forbannelse.

20 Og dagen kommer da de
skal skjule sine skatter fordi de
har lagt sin elsk på rikdommer,
og fordi de har lagt sin elsk på
sine rikdommer og skjuler sine
skatter når de flykter for sine
fiender, og fordi de ikke vil
skjule dem til meg, skal de være
forbannet og også deres skatter,
og på den dag skal de bli slått,
sier Herren.

21 Se, dere som bor i denne
store by, alytt til mine ord, ja,
lytt til de ord Herren sier, for
se, han sier at dere er forbannet
på grunn av deres rikdommer,
og deres rikdommer er også
forbannet fordi dere har lagt
deres elsk på dem og ikke har
lyttet til ordene fra ham som ga
dem til dere.

22 Dere husker ikke Herren
deres Gud for de ting som han
har velsignet dere med, men
dere husker alltid deres arik-
dommer, men ikke å takke
Herren deres Gud for dem.
Ja, deres hjerter er ikke oppløf-
tet til Herren, men de svulmer
av bstolthet, noe som fører til
selvros og til stort hovmod,
cmisunnelse, strid, ondskap, for-
følgelser og mord og alle slags
synder.

23 Av denne grunn har Gud
Herren latt en forbannelse kom-
me over landet, og også over
deres rikdommer, og dette på
grunn av deres synder.

24 Ja, ve dette folk fordi den tid
nå er kommet da dere akaster
profetene ut og gjør narr av dem
og stener dem og slår dem ihjel
og begår alle slags synder mot
dem slik de gjorde i fordums tid.

25 Og nå sier dere når dere
taler: Hvis vi hadde levd i våre
afedres dager, ville vi ikke ha
slått profetene ihjel, vi ville ikke
ha stenet dem og kastet dem ut.

26 Se, dere er verre enn dem,
for så sant Herren lever, hvis en
aprofet kommer blant dere og
forkynner Herrens ord til dere
som vitner om deres synder og
misgjerninger, da blir dere bsinte
på ham og kaster ham ut og
forsøker på alle mulige måter å
drepe ham. Ja, dere sier at han er
en falsk cprofet og at han er en
synder og av djevelen fordi han
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dvitner om at deres gjerninger
er onde.
27 Men se, hvis en mann kom-

mer blant dere og sier: Gjør det-
te, og det er ingen synd. Gjør
det, og dere skal ikke lide for det.
Ja, om han sier: Vandre i hjertets
stolthet, ja, vandre i deres øynes
stolthet og gjør alt hva hjertet
begjærer, og hvis en mann kom-
mer blant dere og sier dette, vil
dere ta imot ham og si at han er
en aprofet.
28 Ja, dere vil hedre ham, og

dere vil gi ham av deres midler,
dere vil gi ham av deres gull og
av deres sølv, og dere vil kle
ham i kostbare klær. Og fordi
han taler asmigrende ord til dere
og han sier at alt er vel, vil dere
ikke finne feil hos ham.

29 Du ugudelige og forderve-
de generasjon, du forherdede
og hårdnakkede folk, hvor len-
ge tror dere Herren vil bære
over med dere? Ja, hvor lenge
vil dere la dere lede av atåpeli-
ge og bblinde veiledere? Ja, hvor
lenge vil dere cvelge mørke
fremfor dlys?

30 Ja, se, Herrens vrede er alle-
rede opptent mot dere, se, han
har forbannet landet på grunn
av deres synder.

31 Og se, tiden kommer da
han forbanner deres rikdom-
mer så de aglipper så dere ikke
kan holde på dem, og i deres
fattigdoms dager kan dere ikke
beholde dem.

32 Og i deres fattigdoms

dager skal dere anrope Herren,
og dere skal rope forgjeves,
for ødeleggelsen er allerede
kommet over dere, og deres
utslettelse er gjort fast. Og på
den dag skal dere gråte og
jamre dere, sier Hærskarenes
Herre, og da skal dere klage
og si:

33 aOm jeg bare hadde om-
vendt meg og ikke hadde drept
profetene og bstenet dem og
kastet dem ut. Ja, på den dag
skal dere si: Om vi bare hadde
husket Herren vår Gud på den
dag da han ga oss våre rikdom-
mer, og da ville de ikke glippe
slik at vi hadde mistet dem,
for se, våre rikdommer er blitt
borte for oss.

34 Se, vi legger et redskap her,
og neste dag er det borte. Og se,
våre sverd blir tatt fra oss den
dag vi leter etter dem for å gå i
krig.

35 Ja, vi har skjult våre skatter,
og de er blitt borte for oss på
grunn av landets forbannelse.

36 Om vi bare hadde omvendt
oss på den dag da Herrens ord
kom til oss. For se, landet er
forbannet, og alle ting glipper
så vi ikke kan holde på dem.

37 Se, vi er omgitt av onde
ånder, ja, vi er omringet av hans
engler som har forsøkt å ødeleg-
ge våre sjeler. Se, våre synder er
store. O Herre, kan du ikke ven-
de din vrede bort fra oss? Og
slik skal dere tale i de dager.

38 Men se, deres aprøvetids

d Gal 4:16.
27a Mika 2:11.

vs Prestelist.
28a 2 Tim 4:3–4.

29a 2 Ne 28:9.
b Mat 15:14.
c Joh 3:19.
d Job 24:13.

31a Mormon 1:17–18.
33a Mormon 2:10–15.

b Mat 23:37.
38a Mormon 2:15.
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dager er forbi. Dere har butsatt
dagen for deres frelse inntil det
for evig er for sent, og deres
ødeleggelse er bestemt. Ja, for
hele livet har dere søkt etter
det dere ikke kunne oppnå, og
dere har søkt etter clykke i
ugudelighet, hvilket er i strid
med det som kjennetegner vårt
store og Evige Overhodes rett-
ferdighet.
39 Dere som bor i dette land,

jeg vil dere skal lytte til min røst!
Og det er min bønn at Herrens
vrede må vendes bort fra dere
og at dere vil omvende dere og
bli frelst.

KAPITTEL 14

Samuel forutsier at det vil være lyst
om natten og at en ny stjerne vil
vise seg ved Kristi fødsel — Kristus
forløser menneskene fra timelig og
åndelig død — Tegnene ved hans
død vil være tre dagers mørke,
klipper som revner og voldsomme
naturkatastrofer. Ca. 6 f.Kr.
Og nå skjedde det at lamanitten
aSamuel profeterte mange flere
ting som ikke kan skrives.
2 Og se, han sa til dem: Se, jeg

gir dere et tegn, for fem år til
skal gå, og se, da kommer Guds
Sønn for å forløse alle dem som
tror på hans navn.

3 Og se, dette vil jeg gi dere
som ategn på hans komme, for
se, det skal være store lys på
himmelen, så det ikke skal være

mørkt natten før han kommer,
så det skal se ut for menneske-
ne som det var dag.

4 Derfor skal en dag og en
natt og en dag være som om
det var en dag uten natt,
og dette skal dere ha til tegn,
for dere skal vite at solen har
gått opp og at den også har gått
ned. Derfor skal de vite med
sikkerhet at det skal være to
dager og en natt, likevel skal
natten ikke være mørk, og det
skal være natten før ahan blir
født.

5 Og se, en ny astjerne skal vise
seg, en som dere aldri før har
sett maken til, og dette skal også
være et tegn for dere.

6 Og se, dette er ikke alt, for det
skal være mange tegn og unde-
re på himmelen.

7 Og det skal skje at dere alle
vil bli så forbauset og forundret
at dere skal afalle til jorden.
8 Og det skal skje at hver den

som atror på Guds Sønn, vil få
evig liv.

9 Og se, slik har Herren befalt
meg ved sin engel at jeg skulle
komme og fortelle dette til dere.
Ja, han har befalt meg å profe-
tere om disse ting for dere, ja,
han har sagt til meg: Rop til det-
te folk: Omvend dere og bered
Herrens vei.

10 Og nå, fordi jeg er en lama-
nitt og har talt de ord til dere
som Herren har befalt meg, og
fordi det var strengt mot dere,
er dere sinte på meg og forsøker

b Alma 34:33–34.
c Alma 41:10–11.

14 1a Hel 13:2.
3a 3 Ne 1:15.

4a vs Jesus Kristus —
Fødsel og død,
profetier om
Jesu Kristi.

5a Mat 2:1–2;
3 Ne 1:21.

7a 3 Ne 1:16–17.
8a Joh 3:16.
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å ødelegge meg og har akastet
meg ut.

11 Og dere skal høre mine ord,
for i denne hensikt har jeg gått
opp på muren i denne by, så
dere kan høre og ha kjennskap
til de Guds straffedommer som
venter dere på grunn av deres
synder, og så dere også kan ha
kjennskap til omvendelsens
betingelser,

12 og så dere også kan ha
kjennskap til Jesu Kristi komme,
han som er Guds Sønn, ahimme-
lens og jordens Fader, Skaperen
av alle ting fra begynnelsen av,
og så dere kan kjenne til tegne-
ne på hans komme for å kunne
tro på hans navn.
13 Og hvis dere atror på hans

navn, vil dere omvende dere fra
alle deres synder, så dere der-
ved kan få forlatelse for dem på
grunn av bdet han har gjort.
14 Og se, videre forkynner jeg

dere et annet tegn, ja, et tegn på
hans død.

15 For se, han må visselig dø
for å tilveiebringe afrelse. Ja, det
påhviler ham, og det er nødven-
dig at han dør for å tilveiebringe
de dødes boppstandelse, så men-
neskene derved kan bli ført inn
i Herrens nærhet.

16 Ja, se, denne død tilveiebrin-
ger oppstandelsen og aforløser
hele menneskeheten fra den før-
ste død — den åndelige død —
for hele menneskeheten, som på

grunn av bAdams fall er cavskå-
ret fra Herrens nærhet, blir be-
traktet som ddød både med
hensyn til det som er timelig og
til det som er åndelig.

17 Men se, Kristi oppstandelse
aforløser menneskene, ja, hele
menneskeheten, og fører dem
tilbake i Herrens nærhet.

18 Ja, og ved den settes omven-
delsens betingelser, så enhver
som omvender seg, ikke blir
hugget ned og kastet på ilden.
Men hver den som ikke omven-
der seg, blir hugget ned og kas-
tet på ilden. Og en åndelig død
kommer over dem igjen — ja,
den annen død — for de blir
igjen avskåret fra det som har
med rettferdighet å gjøre.

19 Derfor, omvend dere, om-
vend dere, så dere ikke ved å
vite disse ting, og unnlate å gjø-
re dem, bringer dere selv under
fordømmelse, og dere blir ført
ned til denne annen død.

20 Men se, jeg talte til dere om
et annet ategn, et tegn på hans
død. Se, på den dag han skal
lide døden, skal solen bformør-
kes og nekte å gi dere sitt lys,
og også månen og stjernene, og
det skal ikke være noe lys i det-
te land fra den tid han skal lide
døden, i et tidsrom av ctre da-
ger, og til han skal oppstå fra
de døde.

21 Ja, i samme stund som han
skal oppgi ånden, skal det

10a Hel 13:2.
12a Mosiah 3:8;

3 Ne 9:15;
Ether 4:7.
vs Jesus Kristus.

13a Apg 16:30–31.
b L&p 19:16–20.

15a vs Frelser.
b Alma 42:23.

vs Oppstandelse.
16a vs Forløsningsplan.

b vs Fall, Adam og
Evas.

c Alma 42:6–9.

d vs Død, åndelig.
17a vs Forløse, forløst,

forløsning.
20a 3 Ne 8:5–25.

b Luk 23:44.
c Mosiah 3:10.
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komme atorden og lyn i mange
timer. Og jorden skal ryste og
skjelve, og klippene som er i
dette land, både de som er over
og under jordens overflate som
dere nå vet er massive eller som
for det meste er en fast masse,
skal bbrytes i stykker.

22 Ja, de skal deles i to og all-
tid siden afinnes med sprekker
og revner og forrevne stykker i
hele landet, ja, både over og
under jorden.

23 Og se, det skal bli voldsom-
me uvær, og mange fjell skal
jevnes med jorden som en dal.
Og mange steder som nå kalles
daler, skal bli til fjell av stor
høyde.

24 Og mange veier skal brytes
opp, og mange abyer legges
øde.

25 Og mange agraver skal
åpnes og skal oppgi mange av
sine døde, og mange hellige
skal vise seg for mange.
26 Og se, slik har aengelen talt

til meg, for han sa til meg at det
skulle være torden og lyn i
mange timer.

27 Og han sa til meg at mens
tordenen og lynilden og uvæ-
ret varte, skulle disse ting skje,
og at amørket skulle dekke hele
landets overflate i et tidsrom
av tre dager.
28 Og engelen sa til meg at

mange skal se større ting enn
dette, i den hensikt at de kan

tro at adisse tegn og disse unde-
re skulle finne sted i hele dette
land, i den hensikt at det ikke
skal være noen grunn til vantro
blant menneskenes barn.

29 Og dette skal skje i den
hensikt at hver den som vil tro,
kan bli frelst, og for at en rettfer-
dig adom kan komme over alle
som ikke vil tro. Og også hvis
de blir fordømt, bringer de selv
sin egen fordømmelse over seg.

30 Og husk, ja, husk, mine
brødre, at den som går til grun-
ne, velger selv å gå til grunne,
og hver den som synder, gjør
det mot seg selv, for se, dere er
afri. Dere har anledning til å
handle selvstendig, for se, Gud
har gitt dere bkunnskap, og han
har gjort dere fri.

31 Han har gitt dere å askjelne
mellom godt og ondt, og han
har gitt dere å bvelge mellom liv
og død. Og dere kan gjøre godt
og få cgjenopprettet det som er
godt — eller det som er godt,
vil bli gitt tilbake til dere —
eller dere kan gjøre ondt, og
det som er ondt, vil bli gjen-
opprettet til dere.

KAPITTEL 15

Herren refset nephittene fordi han
elsket dem — Omvendte lamanit-
ter er faste og standhaftige i troen
— Herren vil være barmhjertig

21a 3 Ne 8:6.
b 3 Ne 10:9.

22a 3 Ne 8:18.
24a 3 Ne 9:3–12.
25a Mat 27:50–54;

3 Ne 23:9–11.
26a Alma 13:26.

27a 1 Ne 19:10; 3 Ne 8:3.
28a 1 Ne 12:4–5.
29a vs Dom, den siste

eller endelige.
30a 2 Ne 2:26–29;

Moses 6:56.
vs Handlefrihet.

b vs Kunnskap.
31a Moroni 7:16.

b 2 Ne 2:28–29;
Alma 3:26–27.

c Alma 41:3–5.
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mot lamanittene i de siste dager.
Ca. 6 f.Kr.

Og nå, mine elskede brødre, se,
jeg forteller dere at hvis dere
ikke omvender dere, skal deres
hus bli liggende aøde.

2 Ja, hvis dere ikke omvender
dere, skal deres kvinner ha god
grunn til å sørge på den dag da
de skal gi die, for dere skal for-
søke å flykte, og det skal ikke
finnes noe tilfluktssted. Ja, og ve
dem som er amed barn, for de
skal være tunge og ikke kunne
flykte. Derfor skal de bli tråkket
ned og skal bli liggende så de
omkommer.
3 Ja, ve dette folk som kalles

Nephis folk, hvis de ikke om-
vender seg når de skal se alle
disse tegn og undere som skal
bli vist dem. For se, de har vært
et utvalgt folk for Herren, ja,
Nephis folk har han elsket, og
han har også arefset dem. Ja,
i deres ugudelighets dager
har han refset dem fordi han
elsker dem.
4 Men se, mine brødre, lama-

nittene, har han hatet fordi
deres gjerninger stadig har
vært onde, og dette på grunn av
deres fedres syndige atradisjo-
ner. Men se, frelse er kommet
til dem gjennom nephittenes
forkynnelse, og i denne hensikt
har Herren bforlenget deres
dager.
5 Og jeg vil dere skal legge

merke til at de afleste av dem

vandrer på pliktens vei, og de
tar seg i vare overfor Gud og er
nøye med å holde hans befalin-
ger og hans lover og hans bud
ifølge Moseloven.

6 Ja, jeg sier dere at de fleste
av dem gjør dette, og de strever
med utrettelig flid så de kan
bringe resten av sine brødre til
kunnskap om sannheten. Derfor
legges daglig mange til deres
tall.

7 Og se, dere vet selv, for dere
har vært vitne til det, at alle
iblant dem som bringes til kunn-
skap om sannheten og til kunn-
skap om sine fedres ugudelige
og avskyelige tradisjoner og
blir ledet til å ha tro på de helli-
ge skrifter, ja, på de hellige pro-
feters profetier som er skrevet,
som leder dem til å ha tro på
Herren og til omvendelse — en
tro og omvendelse som tilveie-
bringer en aforandring i deres
hjerte —
8 derfor, alle som er kommet

så langt, vet dere selv astår fast
og urokkelig i troen og i det som
har frigjort dem.

9 Og dere vet også at de har
abegravet sine krigsvåpen, og
de våger ikke å ta dem opp av
frykt for på en eller annen måte
å skulle synde. Ja, dere kan se
at de er redde for å synde, for
se, de lar seg tråkke ned og bli
drept av sine fiender og vil ikke
løfte sine sverd mot dem, og
dette på grunn av den tro de
har på Kristus.

15 1a Mat 23:37–38.
2a Mat 24:19.
3a Ord 3:12; Heb 12:5–11;

L&p 95:1.

4a vs Tradisjoner.
b Alma 9:16.

5a Hel 13:1.
7a vs Omvende,

omvendelse.
8a Alma 23:6; 27:27;

3 Ne 6:14.
9a Alma 24:17–19.
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10 Og nå, på grunn av sin
standhaftighet når de tror på det
de tror på, og fordi de står fast
når de en gang er blitt opplyst,
se, da vil Herren velsigne dem
og forlenge deres dager til tross
for deres synder.

11 Ja, selv om de skulle synke
ned i vantro, skal Herren afor-
lenge deres dager til den tid
kommer som har blitt omtalt av
våre fedre og også av profeten
bZenos og mange andre profe-
ter, da våre brødre, lamanittene,
cigjen skulle få kunnskap om
sannheten.
12 Ja, jeg sier dere at i de siste

tider er Herrens aløfter blitt gitt
til våre brødre, lamanittene.
Og til tross for de mange lidel-
ser de skal få, og selv om de
skal bli bdrevet hit og dit i lan-
det og bli jaget og bli slått og
adspredt uten å ha noe tilflukts-
sted, skal Herren være cbarm-
hjertig mot dem.

13 Og dette er ifølge profetien
om at de igjen skal afå del i den
sanne kunnskap, som er kunn-
skapen om deres Forløser og
deres store og sanne bhyrde, og
bli regnet blant hans får.

14 Derfor sier jeg til dere at
det skal bli abedre for dem enn
for dere hvis dere ikke omven-
der dere.
15 For se, ahadde de mektige

gjerninger som er vist dere,
blitt vist til dem — ja, til dem
som har sunket ned i vantro på

grunn av sine fedres tradisjo-
ner — vil dere selv forstå at de
aldri ville ha sunket ned i van-
tro igjen.

16 Derfor sier Herren: Jeg vil
ikke utrydde dem fullstendig,
men når det er i pakt med
min visdom, vil jeg la dem
vende tilbake til meg igjen, sier
Herren.

17 Og se, så sier Herren om
det nephittiske folk: Hvis de
ikke vil omvende seg og an-
strenge seg for å gjøre min
vilje, vil jeg autrydde dem full-
stendig, sier Herren, og dette
fordi de har vært vantro til tross
for de mange mektige gjernin-
ger som jeg har gjort blant dem.
Og like sikkert som Herren
lever, skal disse ting skje, sier
Herren.

KAPITTEL 16

De nephitter som tror Samuel, blir
døpt av Nephi — Samuel, kan ikke
drepes av de uomvendte nephitters
piler og stener — Noen forherder
sine hjerter, og andre ser engler —
De vantro sier det ikke er rimelig å
tro på Kristus og at han skal komme
til Jerusalem. Ca. 6–1 f.Kr.
Og nå skjedde det at det var
mange som hørte lamanitten
Samuels ord som han talte fra
bymuren. Og alle som trodde
på hans ord, gikk ut og lette
etter Nephi, og da de hadde

11a Alma 9:16.
b Hel 8:19.
c 2 Ne 30:5–8.

12a Enos 1:12–13.
b Mormon 5:15.

c 1 Ne 13:31;
2 Ne 10:18–19;
Jak bok 3:5–6.

13a 3 Ne 16:12.
b vs Gode hyrde.

14a Hel 7:23.
15a Mat 11:20–23.
17a Hel 13:6–10.
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kommet ut og funnet ham, be-
kjente de sine synder for ham
og fornektet dem ikke, for de
ønsket å bli døpt til Herren.
2 Men alle som var der som

ikke trodde på Samuels ord,
ble sinte på ham. Og de kastet
stener etter ham på muren, og
mange skjøt også piler etter ham
mens han sto på muren. Men
Herrens Ånd var med ham, så
de ikke kunne treffe ham med
sine stener, heller ikke med
sine piler.

3 Da de nå forsto at de ikke
kunne treffe ham, var det man-
ge flere som trodde på hans
ord, så de gikk til Nephi for å
bli døpt.

4 For se, Nephi døpte og
profeterte og forkynte, ropte
omvendelse til folket, viste
tegn og undere og utførte ami-
rakler blant folket, så de kunne
vite at Kristus bsnart måtte
komme.
5 Og han fortalte dem ting

som snart måtte skje, så de, når
det skjedde, kunne vite og hus-
ke at det var blitt kunngjort for
dem på forhånd i den hensikt
at de kunne tro. Derfor gikk
alle som trodde på Samuels
ord, til ham for å bli døpt, for
de kom angrende og bekjente
sine synder.

6 Men de fleste av dem trodde
ikke på Samuels ord. Derfor,
da de forsto at de ikke kunne
treffe ham med sine stener og
sine piler, ropte de til sine befa-
lingsmenn og sa: Ta denne
mann og bind ham, for se, han

er besatt av en djevel, og på
grunn av djevelens makt som
er i ham, kan vi ikke treffe ham
med våre stener og våre piler.
Ta ham derfor og bind ham, og
før ham bort.

7 Og da de gikk for å legge
hånd på ham, se, da kastet han
seg ned fra muren og flyktet ut
av deres landområder, ja, helt
til sitt eget land, og begynte å
forkynne og profetere blant sitt
eget folk.

8 Og se, man hørte aldri mer
om ham blant nephittene. Og
slik var situasjonen blant folket.

9 Og slik endte det seks og åt-
tiende år av dommernes regje-
ringstid over Nephis folk.

10 Og slik endte også det syv
og åttiende år av dommernes
regjeringstid. De fleste blant
folket forble stolte og ugudeli-
ge, og mindretallet vandret med
mer aktsomhet overfor Gud.

11 Og slik var forholdene også
i det åtte og åttiende år av dom-
mernes regjeringstid.

12 Og situasjonen blant folket
forandret seg svært lite bortsett
fra at folket begynte å bli
mer forherdet i synd og gjøre
stadig mer av det som var i
strid med Guds bud i det ni og
åttiende år av dommernes re-
gjeringstid.

13 Men det skjedde i det nitti-
ende år av dommernes regje-
ringstid at astore tegn og undere
ble vist folket, og profetenes ord
bbegynte å gå i oppfyllelse.

14 Og aengler viste seg for
menn, vise menn, og forkynte

16 4a vs Mirakel.
b Hel 14:2.

13a 3 Ne 1:4.
b Hel 14:3–7.

14a Alma 13:26.
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dem godt budskap om stor gle-
de. I dette år begynte derfor
Skriftene å gå i oppfyllelse.
15 Likevel begynte folket å

forherde sine hjerter, alle unn-
tatt de som var sterkest i troen
både blant nephittene og også
blant lamanittene, og begynte å
stole på sin egen styrke og på
sin aegen visdom, og sa:

16 Noe har de kanskje gjettet
riktig av så meget, men se, vi
vet at alle disse store og vidun-
derlige gjerninger som er om-
talt, ikke kan finne sted.

17 Og de begynte å diskutere
og stride seg imellom, og sa:

18 Det er aikke rimelig at et
slikt vesen som Kristus skal
komme. Om så er og han er
Guds Sønn — himmelens og
jordens Fader som det er blitt
sagt — hvorfor vil han så ikke
vise seg for oss såvel som for
dem som skal være i Jerusalem?

19 Ja, hvorfor vil han ikke vise
seg i dette land såvel som i
Jerusalems land?

20 Men se, vi vet at dette er en
ugudelig atradisjon som er blitt
overlevert til oss av våre fedre
for at vi skulle tro på noen store
og vidunderlige ting som skul-
le skje — men ikke blant oss,
men i et land som er langt borte,
et land som vi ikke kjenner til.

Derfor kan de holde oss i uviten-
het, for vi kan ikke bse med våre
egne øyne at de er sanne.

21 Og ved den ondes snedige
og mystiske kunster vil de utfø-
re et eller annet stort mysterium
som vi ikke kan forstå som vil
holde oss nede, så vi kan være
deres ords tjenere og tjenere
også for dem. For vi er avhen-
gige av at de lærer oss ordet, og
slik vil de holde oss i uvitenhet
hvis vi vil overlate oss til dem
alle våre levedager.

22 Og folket innbilte seg man-
ge andre ting som var tåpelige
og averdiløse, og de var meget
oppskaket, for Satan oppegget
dem til stadig å synde, ja, han
gikk omkring og utbredte ryk-
ter og ufred over hele landet så
han kunne forherde folkets hjer-
ter mot det som var godt og mot
det som skulle komme.

23 Og til tross for de tegn og
de undere som skjedde blant
Herrens folk og de mange mi-
rakler de utførte, fikk Satan
godt tak på folkets hjerter over
hele landet.

24 Og slik endte det nittiende
år av dommernes regjeringstid
over Nephis folk.

25 Og slik endte Helamans bok
ifølge Helamans og hans søn-
ners opptegnelse.

15a Jes 5:21.
18a Alma 30:12–13.

20a vs Tradisjoner.
b Ether 12:5–6, 19.

22a vs Verdiløs,
forfengelig.



Tredje Nephi
Nephis bok

NEPHI VAR SØNN AV NEPHI, SOM VAR SØNN AV HELAMAN

Og Helaman var sønn av Helaman, som var sønn av Alma som
var sønn av Alma, som var en etterkommer av Nephi, som

var sønn av Lehi, som dro ut fra Jerusalem i det første år av
Sidkias, Juda konges regjeringstid.

KAPITTEL 1

Helamans sønn, Nephi, drar ut av
landet, og hans sønn Nephi fører
opptegnelsene — Selv om det skjer
mange tegn og undere, planlegger
de ugudelige å slå de rettferdige
ihjel — Natten for Kristi fødsel
kommer — Tegnet blir gitt, og en
ny stjerne viser seg — Løgn og
bedrag tiltar, og Gadianton-røverne
dreper mange. Ca. 1–4 e.Kr.

NÅ skjedde det at det en og
nittiende år var gått, og

det var aseks hundre år fra den
tid da Lehi forlot Jerusalem, og
i det samme år var Lachoneus
øverste dommer og landets
guvernør.

2 Og Helamans sønn, Nephi,
hadde dratt ut av landet Zara-
hemla og hadde gitt sin sønn
aNephi, som var hans eldste
sønn, ansvaret for bmessingpla-
tene og alle opptegnelser som
hadde blitt ført og alle de ting
som hadde blitt holdt hellig
siden Lehi forlot Jerusalem.

3 Så dro han ut av landet, og
ahvor han dro, vet ingen, og

hans sønn Nephi førte opptegn-
elsene i hans sted, ja, dette
folks opptegnelser.

4 Og det skjedde at i begyn-
nelsen av det to og nittiende år,
se, da begynte profetenes pro-
fetier å gå mer fullstendig i
oppfyllelse, for større tegn og
større mirakler begynte å skje
blant folket.

5 Men det var noen som be-
gynte å si at tiden var omme
for oppfyllelsen av de ord som
var blitt auttalt av lamanitten
Samuel.

6 Og de begynte å more seg
over sine brødre og sa: Se, tiden
er forbi, og Samuels ord har ikke
gått i oppfyllelse. Derfor har
deres glede over og deres tro
på dette vært forgjeves.

7 Og det skjedde at de laget
stort oppstyr i hele landet, og
de som trodde, begynte å bli me-
get sørgmodige for at de ting
som var uttalt, kanskje ikke kom
til å skje.

8 Men se, de ventet standhaf-
tig på den dagen og den natten
og den dagen som skulle være
som en dag uten natt, så de

[3 nephi]
1 1a 2 Ne 25:19.

2a vs Nephi, sønn

av Nephi, sønn
av Helaman.

b Alma 37:3–5.

3a 3 Ne 2:9.
5a Hel 14:2–4.
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kunne vite at deres tro ikke
hadde vært forgjeves.
9 Nå skjedde det at de vantro

bestemte en dag da alle de som
trodde på disse tradisjonene,
skulle bli adrept hvis ikke det
tegnet som hadde blitt forut-
sagt av profeten Samuel, skulle
vise seg.

10 Nå skjedde det at da Nephis
sønn, Nephi, så denne ugude-
lighet hos sitt folk, ble han
overmåte sørgmodig.

11 Og det skjedde at han gikk
ut og bøyde seg til jorden
og ropte inntrengende til sin
Gud for sitt folk, ja, for dem
som var nær ved å bli drept
fordi de trodde på sine fedres
tradisjoner.

12 Og det skjedde at han ropte
inntrengende til Herren ahele
dagen, og se, Herrens røst kom
til ham og sa:

13 Løft ditt hode og vær ved
godt mot, for se, tiden er kom-
met, og i natt skal tegnet bli gitt.
Og i amorgen kommer jeg til
verden for å vise verden at jeg vil
oppfylle alt som jeg har btalt ved
mine hellige profeters munn.

14 Se, jeg akommer til mine
egne for å boppfylle alle ting
som jeg har kunngjort for men-
neskenes barn fra cverdens
grunnvoll ble lagt, og for å gjøre
dbåde Faderens og Sønnens
vilje — Faderens på grunn av
meg, og Sønnens på grunn av
mitt kjød. Og se, tiden er for

hånden, og i natt skal tegnet
bli gitt.

15 Og det skjedde at ordene
som kom til Nephi, ble oppfylt
slik de hadde blitt uttalt, for se,
da solen gikk ned, ble det aikke
mørkt, og folk begynte å undre
seg fordi det ikke var mørkt da
natten kom.

16 Og det var mange som ikke
hadde trodd på profetenes ord,
som afalt til jorden og ble som
de var døde, for de visste at den
store bplan de hadde lagt for å
drepe dem som trodde på profe-
tenes ord, var blitt forpurret. For
det tegn som var forutsagt, var
allerede i ferd med å vise seg.

17 Og de begynte å forstå at
Guds Sønn snart måtte vise
seg, ja, kort sagt, alle folk i hele
landet, fra vest til øst, både i
landet i nord og i landet i syd,
ble så overmåte forbauset at de
falt til jorden.

18 For de visste at profetene
hadde vitnet om disse ting i
mange år, og at det tegn som
var forutsagt, var i ferd med å
vise seg, og de begynte å frykte
på grunn av sine misgjerninger
og sin vantro.

19 Og det skjedde at det ikke
var mørkt hele denne natten,
men det var like lyst som om
det var midt på dagen. Og det
skjedde at solen sto opp om
morgenen igjen ifølge sin riktige
orden, og de visste at det var
dagen da Herren skulle bli afødt

9a vs Martyr, martyrium.
12a Enos 1:4; Alma 5:46.
13a Luk 2:10–11.

b vs Jesus Kristus —
Fødsel og død,

profetier om Jesu
Kristi.

14a Joh 1:11.
b Mat 5:17–18.
c Alma 42:26.

d L&p 93:3–4.
15a Hel 14:3.
16a Hel 14:7.

b 3 Ne 1:9.
19a Luk 2:1–7.
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på grunn av tegnet som hadde
blitt gitt.
20 Og det skjedde at alle ting,

ja, absolutt alt hadde skjedd
ifølge profetenes ord.

21 Og det skjedde også at en ny
astjerne viste seg ifølge ordet.
22 Og det skjedde at fra denne

tid av begynte Satan å spre løg-
ner blant folket for å forherde
deres hjerter så de ikke skulle
tro på de tegn og undere som
de hadde sett. Men til tross for
disse løgner og dette bedrag
trodde størstedelen av folket og
ble omvendt til Herren.

23 Og det skjedde at Nephi gikk
ut blant folket, og også mange
andre, og døpte til omvendelse,
så det ble gitt stor asyndsforla-
telse. Og derfor begynte folket
igjen å få fred i landet.

24 Og det var ingen uenighet,
bortsett fra at det var noen få
som begynte å forkynne og for-
søkte å bevise fra Skriftene at
det ikke lenger var anødvendig
å etterleve Moseloven. Men i
dette tok de feil, for de hadde
ikke forstått Skriftene.

25 Men det skjedde at de snart
ble omvendt og ble overbevist
om at de hadde tatt feil, for det
ble kunngjort for dem at loven
ennå ikke var aoppfylt, og at
den måtte oppfylles til minste
detalj. Ja, ordet kom til dem
at den måtte oppfylles, ja, at
ikke den minste bokstav eller
en eneste tøddel skulle forgå
før alt var oppfylt. Derfor ble
de i dette samme år bragt til

kunnskap om sin feiltagelse og
bbekjente sine feil.

26 Og slik forløp det to og nitti-
ende år og bragte godt budskap
til folket på grunn av de tegn
som viste seg ifølge alle de hel-
lige profeters profetiske ord.

27 Og det skjedde at det tre
og nittiende år også forløp i
fred, bortsett fra at aGadianton-
røverne, som holdt til oppe i
fjellene, oversvømmet landet.
For deres forsvarsstillinger og
hemmelige steder var så sterke
at folket ikke kunne overman-
ne dem. Derfor begikk de man-
ge mord og drepte mange
mennesker.

28 Og det skjedde at i det fire
og nittiende år begynte de å til-
ta i sterk grad fordi mange som
hadde vendt seg bort fra ne-
phittene, flyktet over til dem,
og dette skapte stor sorg blant
de nephitter som ble tilbake i
landet.

29 Og dette forårsaket også
stor sorg blant lamanittene, for
se, de hadde mange barn som
vokste opp og begynte å bli
voksne så de tok avgjørelser på
egenhånd, og de ble villedet av
noen som var azoramitter, av
deres løgner og deres smigren-
de ord, til å slutte seg til disse
Gadianton-røverne.

30 Og på denne måten ble
lamanittene også plaget, og
begynte å avta i sin tro og
rettferdighet på grunn av den
oppvoksende generasjons ugu-
delighet.

21a Mat 2:1–2;
Hel 14:5.
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24a Alma 34:13.
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b Mosiah 26:29.

27a vs Gadianton-røvere.
29a Alma 30:59.
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KAPITTEL 2

Ugudelighet og avskyelighet tiltar
blant folket — Nephittene og lama-
nittene går sammen for å forsvare
seg mot Gadianton-røverne —
Omvendte lamanitter blir hvite og
kalles nephitter. Ca. 5–16 e.Kr.

Og det skjedde at slik forløp
også det fem og nittiende år,
og folket begynte å glemme de
tegn og undere som de hadde
hørt om, og ble stadig mindre
forbauset over et tegn eller et
under fra himmelen, så de
begynte å forherde sine hjerter
og forblinde sine sinn og begyn-
te å tvile på alt de hadde hørt
og sett —

2 og de fylte sine hjerter
med tomme innbilninger om
at det var utført av mennesker
og ved djevelens makt for å vil-
lede og abedra folkets hjerter.
Og på denne måten fikk Satan
makt over folkets hjerter igjen,
så han forblindet deres øyne
og villedet dem til å tro at
læren om Kristus var noe tåpe-
lig og meningsløst.

3 Og det skjedde at folket
begynte å vokse sterkt i ugude-
lighet og avskyelighet, og de
trodde ikke at det ville bli vist
flere tegn eller undere. Og Sa-
tan agikk omkring og villedet
folkets hjerter, fristet dem og
fikk dem til å være meget ugu-
delige i landet.
4 Og slik forløp det seks og

nittiende år og også det syv og
nittiende år, og også det åtte

og nittiende år og også det ni
og nittiende år,

5 og et hundre år hadde gått
siden aMosiahs dager, han som
var konge over det nephittiske
folk.

6 Og seks hundre og ni år
hadde gått siden Lehi forlot
Jerusalem.

7 Og ni år hadde gått siden
tegnet ble gitt som var omtalt av
profetene om at Kristus skulle
komme til verden.

8 Nå begynte nephittene sin
tidsregning fra den tid da teg-
net ble gitt — eller fra Kristi
komme — derfor hadde ni år
gått.

9 Og Nephi, som var far til
den Nephi som hadde ansvaret
for opptegnelsene, avendte ikke
tilbake til Zarahemlas land og
kunne ikke finnes noe sted i
hele landet.

10 Og det skjedde at folket
fortsatte i sin ugudelighet til
tross for all forkynnelse og alle
profetier som ble sendt ut blant
dem. Og slik forløp også det
tiende år, og det ellevte år for-
løp også i synd.

11 Og det skjedde at i det tret-
tende år begynte det å bli kri-
ger og stridigheter over hele
landet, for Gadianton-røverne
hadde blitt så tallrike og drepte
så mange mennesker og la så
mange byer øde og var årsak til
så mye død og blodsutgytelse i
landet at det ble nødvendig for
hele folket, både nephittene og
lamanittene, å gripe til våpen
mot dem.

2 2a vs Bedra, bedrageri.
3a L&p 10:27.

5a Mosiah 29:46–47.
9a 3 Ne 1:2–3.
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12 Derfor forente alle de lama-
nitter som var blitt omvendt til
Herren, seg med sine brødre,
nephittene, og ble, for å trygge
sine egne og sine kvinners og
sine barns liv, tvunget til å gripe
til våpen mot disse Gadianton-
røverne, ja, også for å beskytte
sine rettigheter og sine privile-
gier i kirken og i sin gudsdyr-
kelse, og sin afrihet og sin
selvstendighet.

13 Og det skjedde at før dette
trettende år var gått, ble nephit-
tene truet med fullstendig øde-
leggelse på grunn av denne
krigen som var blitt meget hård.

14 Og det skjedde at de lama-
nitter som hadde forenet seg
med nephittene, ble regnet blant
nephittene.

15 Og deres aforbannelse ble
tatt fra dem, og deres hud ble
bhvit som nephittenes.

16 Og deres unge menn og de-
res døtre ble overmåte vakre, og
de ble regnet blant nephittene
og ble kalt nephitter. Og slik
endte det trettende år.

17 Og det skjedde at i begyn-
nelsen av det fjortende år fort-
satte krigen mellom røverne og
Nephis folk og ble overmåte
hård. Likevel seiret Nephis folk
over røverne så de drev dem
tilbake ut av sine landområder
og opp i fjellene og til deres
hemmelige steder.

18 Og slik endte det fjortende
år. Og i det femtende år gikk
de til angrep på Nephis folk, og
på grunn av Nephis folks ugu-
delighet og all deres strid og

uenighet seiret Gadianton-
røverne ofte over dem.

19 Og slik endte det femtende
år, og folket opplevde således
mye lidelse, og aødeleggelsens
sverd hang over dem og var nær
ved å hugge dem ned, og dette
på grunn av deres synder.

KAPITTEL 3

Gadianton-leder Giddianhi forlan-
ger at Lachoneus og nephittene skal
overgi seg og oppgi sine landområ-
der — Lachoneus utnevner Gid-
giddoni til øverstkommanderende
over hærstyrkene — Nephittene
samler seg i Zarahemla og Overflod
for å forsvare seg. Ca. 16–18 e.Kr.
Og nå skjedde det at i det seks-
tende år etter Kristi komme
mottok landets guvernør, La-
choneus, et brev fra denne rø-
verbandens leder og høvding,
og dette er ordene som sto
skrevet:

2 Lachoneus, landets edleste
og øverste guvernør, se, jeg
skriver dette brevet til deg og
gir deg overmåte stor ros på
grunn av din standhaftighet og
også ditt folks standhaftighet
når det gjelder å verne om det
dere anser for å være deres rett
og frihet. Ja, dere holder godt
stand, som om dere ble støttet
av en guds hånd i å forsvare
deres frihet og deres eiendom
og deres land — eller det dere
kaller så.

3 Og det gjør meg ondt, edleste
Lachoneus, at dere er så tåpelige

12a vs Fri, frihet.
15a Alma 17:15; 23:18.

b 2 Ne 5:21; 30:6;
Jak bok 3:8.

19a Alma 60:29.
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og selvgode at dere tror dere
kan stå dere mot så mange tapre
menn som er under min kom-
mando, og som i denne stund
står under våpen og venter med
stor lengsel på ordren: Gå mot
nephittene og utrydd dem!
4 Og jeg kjenner deres uover-

vinnelige ånd, for jeg har prøvd
dem på slagmarken og kjenner
det evige hat de har til dere på
grunn av all den urett som dere
har begått mot dem. Derfor, hvis
de skulle angripe dere, vil dere
bli fullstendig utryddet.

5 Derfor har jeg skrevet dette
brevet og forseglet det med
min egen hånd, for jeg har tan-
ke for deres velferd fordi dere
holder fast ved det dere tror er
riktig, og ved deres edle ånd på
slagmarken.

6 Derfor skriver jeg til deg
og sier at det er bedre at dere
overlater deres byer, deres land-
områder og deres eiendommer
til mitt folk enn at de skulle
hjemsøke dere med sverdet og
at ødeleggelse skulle komme
over dere.

7 Eller med andre ord, overgi
dere til oss og forén dere med
oss og bli kjent med våre ahem-
melige gjerninger, og bli våre
brødre så dere kan bli lik oss —
ikke våre slaver, men våre brø-
dre og medeiere av alt vi har.
8 Og se, jeg asverger for deg

med en ed at hvis dere vil gjøre
dette, skal dere ikke bli drept.
Men hvis dere ikke vil gjøre
dette, sverger jeg for dere med

en ed at jeg neste måned vil be-
fale mine hærstyrker å angripe
dere, og de skal ikke holde sin
hånd tilbake og skal ikke spare
dere, men skal drepe dere og
skal la sverdet falle på dere helt
til dere er utryddet.

9 Og se, jeg er Giddianhi, og
jeg er høvdingen over dette Ga-
diantons ahemmelige forbund.
Jeg vet at dette forbund og dets
gjerninger er bgode, og de er av
cgammel opprinnelse og er blitt
overlevert ned til oss.

10 Og jeg skriver dette brevet
til deg, Lachoneus, og jeg håper
at dere vil overlate deres land-
områder og deres eiendommer
uten blodsutgytelse, så dette
mitt folk — som har vendt seg
bort fra dere fordi dere var
onde og fratok dem retten til å
regjere — kan få tilbake sine
rettigheter og få regjere igjen,
og hvis dere ikke gjør dette, vil
jeg hevne deres urett. Jeg er
Giddianhi.

11 Og nå skjedde det at da La-
choneus mottok dette brevet, ble
han overmåte forbauset fordi
Giddianhi var så frekk at han
forlangte å komme i besittelse
av nephittenes land og også tru-
et folket med å hevne den urett
de hadde lidd — de som ikke
hadde lidd noen annen urett
enn den de selv hadde apåført
seg ved å gå over til disse ugu-
delige og avskyelige røvere.

12 Nå se, denne Lachoneus som
var guvernør, var en rettferdig
mann og lot seg ikke skremme

3 7a Hel 6:22–26.
8a Ether 8:13–14.
9a vs Hemmelige
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av en arøvers krav og trusler.
Derfor enset han ikke røverhøvd-
ingen Giddianhis brev, men lot
sitt folk anrope Herren for å
være sterke når røverne kom
for å angripe dem.

13 Ja, han sendte ut en kunn-
gjøring til hele folket om at de
skulle samle sine kvinner og
sine barn, sitt storfe og sitt småfe
og alt de eide — unntatt sine
jordeiendommer — på ett sted.

14 Og han sørget for at det ble
bygget festningsverker omkring
dem, og de skulle være over-
måte solide. Og han lot hærstyr-
ker — både av nephittene og
lamanittene, eller av alle dem
som ble regnet som nephitter —
bli satt ut som vaktposter om-
kring for å passe på dem og
beskytte dem mot røverne dag
og natt.

15 Ja, han sa til dem: Så sant
Herren lever, hvis dere ikke om-
vender dere fra alle deres syn-
der og anroper Herren, vil dere
på ingen måte bli befridd fra
disse Gadianton-røveres hender.

16 Og så store og vidunderli-
ge var Lachoneus’ ord og pro-
fetier at hele folket ble grepet
av frykt, og de anstrengte seg
til det ytterste for å gjøre ifølge
Lachoneus’ ord.

17 Og det skjedde at Lachone-
us utnevnte hærførere over alle
nephittenes hærstyrker til å be-
fale over dem når røverne kom
ned og ut av villmarken for å
angripe dem.

18 Den øverste av alle hærfø-
rerne, og øverstkommanderende

for alle nephittenes hærstyrker,
ble utnevnt, og hans navn var
aGidgiddoni.
19 Nå var skikken blant alle

nephittene (unntatt i deres ugu-
delighets dager) at den som ble
utnevnt til deres hærfører, var
en som hadde åpenbaringens
og også aprofetiens ånd. Derfor
var denne Gidgiddoni en stor
profet blant dem, og det var den
øverste dommer også.

20 Og folket sa til Gidgiddoni:
Be til Herren og la oss dra opp i
fjellene og ut i villmarken så vi
kan overfalle røverne og drepe
dem i deres egne landområder.

21 Men Gidgiddoni sa til dem:
Måtte Herren aforby det, for
hvis vi skulle gå opp mot dem,
vil Herren boverlate oss i deres
hender. Derfor vil vi forberede
oss midt i våre egne landområ-
der, og vi vil samle alle våre
hærstyrker, og vi vil ikke gå
mot dem, men vi vil vente til de
kommer mot oss. Derfor, så
sant Herren lever, hvis vi gjør
dette, vil han overgi dem i våre
hender.

22 Og det skjedde i det sytten-
de år, mot slutten av året, at
kunngjøringen fra Lachoneus
hadde blitt sendt ut over hele
landet, og de hadde tatt sine
hester og sine stridsvogner og
sitt kveg og alt sitt storfe og sitt
småfe og sitt korn og alt de eide,
og marsjerte frem i tusener og i
titusener til de alle kom frem til
det sted som var blitt utpekt —
hvor de skulle samle seg for å
forsvare seg mot sine fiender.

12a Alma 54:5–11;
3 Ne 4:7–10.

18a 3 Ne 6:6.
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23 Og det land som var ut-
pekt, var landet Zarahemla og
det landområde som lå mellom
landet Zarahemla og landet
Overflod, ja, frem til grensen
som skilte landet Overflod fra
landet Ødemark.

24 Og det var mange tusen
mennesker som ble kalt nephit-
ter, som samlet seg i dette land-
området. Nå lot Lachoneus
dem samle seg syd i landet på
grunn av den store forbannelse
som var over alandet i nord.

25 Og de befestet seg mot sine
fiender, og de bodde i ett land-
område og i én gruppe, og de
hadde så stor frykt for de ord
som Lachoneus hadde uttalt, at
de omvendte seg fra alle sine
synder, og de oppsendte sine
bønner til Herren sin Gud og
ba ham om å abefri dem når
deres fiender kom ned for å
kjempe mot dem.
26 Og de var overmåte sørg-

modige på grunn av sine fien-
der, og Gidgiddoni lot dem
lage alle slags akrigsvåpen, og
de skulle være sterke, med rust-
ning og med skjold, og med små
skjold ifølge hans instruksjoner.

KAPITTEL 4

Nephittenes hærstyrker slår Gadi-
anton-røverne — Giddianhi blir
drept og hans etterfølger, Zemna-
rihah, blir hengt — Nephittene
priser Herren for sine seire. Ca.
19–22 e.Kr.
Og det skjedde at i slutten av det

attende år hadde røvernes hær-
styrker forberedt seg til kamp
og begynte å komme ned og
gjøre utfall fra høydene og fra
fjellene og villmarken og sine
sterke forsvarsstillinger og sine
hemmelige steder, og begynte
å ta landområdene i besittelse,
både de som lå syd i landet og
de som lå nord i landet, og be-
gynte å ta alle landområder i
besittelse som hadde blitt afor-
latt av nephittene, også de byer
som var blitt etterlatt øde.

2 Men se, det fantes ingen
ville dyr, eller vilt i de landom-
råder som hadde blitt forlatt av
nephittene, og det fantes ikke
noe vilt til røverne unntatt i
villmarken.

3 Og røverne kunne ikke opp-
rettholde livet unntatt i vill-
marken av mangel på mat, for
nephittene hadde etterlatt sine
landområder øde og hadde
samlet sitt småfe og sitt storfe
og alt de eide, og de var samlet
i én gruppe.

4 Derfor hadde røverne ingen
mulighet til å plyndre og få tak
i mat uten å gå til åpen kamp
mot nephittene, og nephittene
som var samlet i én gruppe og
var så tallrike, hadde lagt føde-
midler til side og hadde hester
og kveg og allslags småfe så de
kunne holde seg i live i syv år,
og i løpet av denne tiden håpet
de å utrydde røverne fra landets
overflate. Og slik forløp det
attende år.

5 Og det skjedde at i det
nittende år fant Giddianhi det

24a Alma 22:31.
25a vs Tillit.

26a 2 Ne 5:14.
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nødvendig å gå opp til kamp
mot nephittene, for de kunne
ikke opprettholde livet unntatt
ved å plyndre og røve og myrde.
6 Og de våget ikke å bre seg

utover i landet for å dyrke korn
av frykt for at nephittene skulle
overfalle dem og drepe dem.
Derfor ga Giddianhi sine hær-
styrker befaling om at de samme
år skulle gå opp til kamp mot
nephittene.

7 Og det skjedde at de kom opp
til kamp, og det var i den sjette
måned. Og se, stor og forferde-
lig var den dagen som de kom
opp til kamp. Og de var kledd
på røveres vis, og de hadde et
lammeskinn om lendene, og de
var innsmurt med blod, og ho-
dene deres var raket, og de
hadde hjelmer på seg. Og stor
og fryktelig så Giddianhis hær-
styrker ut — på grunn av sin
rustning og fordi de var inn-
smurt med blod.
8 Og det skjedde at da nephit-

tenes hærstyrker så hvordan
Giddianhis hærstyrke så ut,
falt de alle til jorden og ropte til
Herren sin Gud at han måtte
spare dem og fri dem ut av de-
res fienders hender.

9 Og det skjedde at da Giddi-
anhis hærstyrker så dette, be-
gynte de å rope med høy røst
av glede, for de trodde at ne-
phittene hadde falt av frykt på
grunn av deres hærstyrkers
fryktelige utseende.

10 Men i dette ble de skuffet,
for nephittene fryktet ikke dem,
men de afryktet sin Gud og

bønnfalt ham om beskyttelse.
Derfor, da Giddianhis hærstyr-
ker gikk løs på dem, var de be-
redt til å møte dem, ja, i Herrens
styrke tok de imot dem.

11 Og slaget begynte i denne
sjette måned, og det var stort
og forferdelig. Ja, stort og for-
ferdelig var blodbadet, og et så
stort blodbad hadde ikke fun-
net sted blant hele Lehis folk
siden Lehi forlot Jerusalem.

12 Og til tross for de atrusler
og eder som Giddianhi hadde
fremsatt, slo nephittene dem så
de trakk seg tilbake fra dem.

13 Og det skjedde at aGidgid-
doni befalte at hans hærstyrker
skulle forfølge dem til grensen
mot villmarken, og at de ikke
skulle spare noen som falt i
deres hender underveis. Og
derfor forfulgte de dem og slo
dem ihjel like til grensen mot
villmarken, og til de hadde
utført Gidgiddonis befaling.

14 Og det skjedde at Giddian-
hi, som hadde stått og kjempet
tappert, ble forfulgt da han
flyktet, og da han var utmattet
etter sin lange kamp, ble han
innhentet og drept. Og slik
endte røveren Giddianhi sitt liv.

15 Og det skjedde at nephitt-
enes hærstyrker vendte tilbake til
det sted der de hadde forskanset
seg. Og det skjedde at det nitten-
de år gikk, og røverne kom ikke
tilbake for å kjempe, heller ikke
kom de tilbake i det tyvende år.

16 Og i det en og tyvende år
kom de ikke opp til kamp, men
de kom opp fra alle kanter for å

10a vs Frykt. 12a 3 Ne 3:1–10. 13a 3 Ne 3:18.
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beleire Nephis folk, for de an-
tok at hvis de kunne avskjære
Nephis folk fra deres landom-
råder og stenge dem inne på
alle kanter, og hvis de kunne
avskjære dem fra alle deres pri-
vilegier utenfor, kunne de tvin-
ge dem til å overgi seg slik de
ønsket.
17 Nå hadde de utnevnt en

annen leder hvis navn var Zem-
narihah. Derfor var det Zemna-
rihah som lot denne beleiringen
finne sted.

18 Men se, dette var en fordel
for nephittene, for det var umu-
lig for røverne å beleire dem så
lenge at det hadde noen virk-
ning på nephittene på grunn av
det store forråd av fødemidler
som de hadde lagt til side,

19 og på grunn av knapphet
på fødemidler blant røverne, for
se, de hadde ikke annet å leve
av enn kjøtt som de skaffet seg i
villmarken.

20 Og det skjedde at det ble
sparsomt med avilt i villmarken,
så røverne var nær ved å om-
komme av sult.

21 Og nephittene gjorde sta-
dig utfall, både dag og natt, og
overfalt deres hærstyrker og
drepte dem i tusenvis, ja, i
ti-tusentall.
22 Og derfor ønsket Zemnari-

hahs folk å oppgi sin plan på
grunn av den store ødeleggelse
som kom over dem både natt
og dag.

23 Og det skjedde at Zemnari-
hah befalte sitt folk at de skulle
heve beleiringen og marsjere til

de mest avsidesliggende deler
av landet i nord.

24 Men Gidgiddoni forsto hva
de hadde i sinne og visste at
de var svake fordi de manglet
mat og fordi det hadde vært et
stort blodbad iblant dem, der-
for sendte han ut sine hærstyr-
ker om natten og stengte veien
for deres tilbaketog og stilte
sine styrker i veien for deres
tilbaketog.

25 Og dette gjorde de om nat-
ten, og de marsjerte forbi rø-
verne, så da røverne neste dag
begynte sin marsj, ble både
deres fortropp og deres bak-
tropp stanset av nephittenes
hærstyrker.

26 Og røverne som var i syd ble
også avskåret fra sine tilflukts-
steder, og alle disse ting ble gjort
på Gidgiddonis befaling.

27 Og det var mange tusen som
lot seg ta til fange av nephitte-
ne, og de øvrige ble drept.

28 Og deres leder, Zemnari-
hah, ble tatt og hengt i et tre, ja,
i toppen av det til han var død.
Og da han hadde hengt til han
var død, felte de treet og ropte
med høy røst:

29 Måtte Herren bevare sitt
folk når de er rettferdige og
hellige av hjertet, så de kan fel-
le til jorden alle som forsøker å
slå dem ihjel ved makt og hem-
melige forbund, likesom denne
mannen er felt til jorden.

30 Og de frydet seg, ropte med
én stemme igjen og sa: Måtte
aAbrahams Gud og Isaks Gud
og Jakobs Gud beskytte dette

20a 1 Ne 18:25. 30a Alma 29:11.
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folk når de er rettferdige, så
lenge de bpåkaller sin Guds
navn og ber om beskyttelse.
31 Og det skjedde at de alle

som én brøt ut i sang og apriste
sin Gud for det store som han
hadde gjort for dem ved å for-
hindre at de falt i sine fienders
hender.

32 Ja, de ropte: aHosianna til
den aller høyeste Gud, og de
ropte: Velsignet være Den bAll-
mektige Herre Guds navn, Den
Aller Høyeste Gud.

33 Og deres hjerter var så fylt
av glede at de felte mange tårer
på grunn av Guds store godhet
i å befri dem fra deres fienders
hender. Og de visste det var på
grunn av sin omvendelse og
sin ydmykhet at de hadde blitt
befridd fra en evig fortapelse.

KAPITTEL 5

Nephittene omvender seg og forsa-
ker sine synder — Mormon skriver
sitt folks historie og forkynner det
evige ord for dem — Israel vil sam-
les inn fra sin lange adspredelse.
Ca. 22–26 e.Kr.
Og se, det fantes ikke en levende
sjel blant hele det nephittiske
folk som tvilte det aller minste
på de ord alle de hellige profeter
hadde talt, for de visste at de
måtte gå i oppfyllelse.

2 Og de visste at Kristus nød-
vendigvis måtte ha kommet på
grunn av de mange tegn som

hadde blitt gitt ifølge profetenes
ord. Og på grunn av de ting
som allerede hadde skjedd,
visste de at det var nødvendig
at alt måtte skje ifølge det som
hadde blitt uttalt.

3 Derfor forsaket de alle sine
synder og sine avskyeligheter
og sitt horeri og tjente Gud med
all flid dag og natt.

4 Og nå skjedde det at da de
hadde tatt alle røverne til fange,
så ingen unnslapp som ikke var
slått ihjel, kastet de sine fanger i
fengsel og lot Guds ord bli for-
kynt for dem. Og alle som ville
omvende seg fra sine synder
og inngå en pakt om at de ikke
ville myrde mer, ble satt afri.

5 Men alle som ikke ville inn-
gå en pakt og som fortsatte å ha
disse hemmelige mordtanker i
sine hjerter, ja, alle som fremsat-
te trusler mot sine brødre, ble
dømt og straffet ifølge loven.

6 Og slik satte de en stopper
for alle disse ugudelige og
hemmelige og avskyelige for-
bund hvor det fantes så mye
ugudelighet og ble begått så
mange mord.

7 Og slik forløp det ato og
tyvende år og også det tre og
tyvende, og det fire og tyvende
og det fem og tyvende, og der-
for hadde fem og tyve år gått.

8 Og mange ting hadde skjedd
som i enkeltes øyne ville være
store og vidunderlige. Likevel
kan ikke alt dette bli skrevet i
denne bok, ja, denne bok kan

b Ether 4:15.
31a Alma 26:8.

vs Takknemlig,
takknemlighet,

takksigelse.
32a vs Hosianna.

b 1 Ne 1:14.
vs Gud,

guddommen.
5 4a vs Fri, frihet.

7a 3 Ne 2:8.
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ikke engang inneholde en ahun-
dredel av det som ble gjort blant
så mange mennesker i løpet av
fem og tyve år.

9 Men se, det finnes aopptegn-
elser som inneholder alt som
dette folk har gjort, og en korte-
re, men sann beretning ble gitt
av Nephi.

10 Derfor har jeg skrevet min
opptegnelse om disse ting iføl-
ge Nephis opptegnelse, som var
gravert på de plater som ble
kalt Nephis plater.

11 Og se, jeg skriver opptegn-
elsen på plater som jeg har
laget med mine egne hender.

12 Og se, mitt navn er aMor-
mon, og jeg er oppkalt etter
blandet Mormon, det land hvor
Alma opprettet kirken blant
folket, ja, den første kirke som
ble opprettet blant dem etter
deres overtredelse.

13 Se, jeg er en disippel av
Jesus Kristus, Guds Sønn. Jeg
er blitt kalt av ham til å forkyn-
ne hans ord blant hans folk, så
de kan ha evig liv.

14 Og det er blitt nødvendig at
jeg — ifølge Guds vilje, slik at
bønnene fra de avdøde hellige,
skulle bli oppfylt ifølge deres
tro — skulle skrive en aopptegn-
else om disse ting som er blitt
gjort,
15 ja, en liten opptegnelse om

det som har funnet sted fra den
tid da Lehi forlot Jerusalem, og
ned til den nåværende tid.

16 Derfor skriver jeg min opp-
tegnelse ut fra de beretninger
som ble skrevet av dem som
levde før meg, helt frem til
mine dagers begynnelse.

17 Og deretter skriver jeg en
aopptegnelse om de ting som jeg
har sett med mine egne øyne.

18 Og jeg vet at den opptegnel-
se som jeg lager er en rettferdig
og sann opptegnelse. Likevel er
det mange ting som vi ikke kan
askrive på vårt språk.
19 Og nå avslutter jeg mine

uttalelser om meg selv, og fort-
setter å gi min beretning om de
ting som har skjedd før min tid.

20 Jeg er Mormon og en direk-
te etterkommer av Lehi. Jeg har
grunn til å prise min Gud og
min Frelser, Jesus Kristus —
fordi han førte våre fedre ut av
Jerusalems land (og aingen vis-
ste det uten han selv og dem
som han førte ut av landet), og
fordi han har gitt meg og mitt
folk så stor kunnskap til frelse
for våre sjeler.

21 Han har visselig velsignet
aJakobs bhus og har vært cbarm-
hjertig mot Josefs ætt.

22 Og ai den grad Lehis barn
har holdt hans bud, har han
velsignet dem og gitt dem frem-
gang ifølge sitt ord.

23 Ja, og visselig skal han
igjen bringe en alevning av
Josefs ætt til bkunnskap om
Herren deres Gud.

24 Og like sikkert som Herren

8a 3 Ne 26:6–12.
9a Hel 3:13–15.

12a Mormon 1:1–5.
b Mosiah 18:4;

Alma 5:3.
14a Enos 1:13–18;

L&p 3:19–20.
17a Mormon 1:1.
18a Ether 12:25.
20a 1 Ne 4:36.
21a 1M 32:28.

b vs Israel.

c 5M 33:13–17.
22a 2 Ne 1:20.
23a Alma 46:24.

b 2 Ne 3:12.



465 3 Nephi 5:25–6:9

lever, vil han fra jordens fire
hjørner asamle inn hele levnin-
gen av Jakobs ætt, som er
adspredt over hele jordens
overflate.
25 Og ettersom han har inn-

gått en pakt med hele Jakobs
hus, skal den pakt han har inn-
gått med Jakobs hus, bli opp-
fylt i hans egen beleilige tid,
så hele Jakobs hus aigjen kan
komme til kunnskap om den
pakt han har inngått med dem.
26 Og da skal de akjenne sin

Forløser, som er Jesus Kristus,
Guds Sønn. Og da skal de sam-
les inn fra jordens fire hjørner
til sine egne landområder som
de har vært adspredt fra. Ja, så
sant Herren lever, skal det skje.
Amen.

KAPITTEL 6

Nephittene har fremgang — Stolt-
het, velstand og klasseskille oppstår
— Kirken splittes på grunn av uo-
verensstemmelser — Satan leder
folket til åpent opprør — Mange
profeter roper omvendelse og blir
drept — Deres mordere sammen-
sverger seg for å overta regjerin-
gen. Ca. 26–30 e.Kr.
Og nå skjedde det at hele det
nephittiske folk vendte tilbake
til sine egne landområder i det
seks og tyvende år, hver mann
med sin familie, sitt småfe og
sitt storfe, sine hester og sitt
kveg og alle de ting de eide.
2 Og det skjedde at de ikke

hadde spist opp alle sine

fødemidler, derfor tok de med
seg alt de ikke hadde forbrukt
av alle sorter korn og sitt gull
og sitt sølv og alle sine kostelige
ting, og de vendte tilbake til
sine egne landområder og sine
eiendommer både i nord og i
syd, både i landet mot nord og i
landet mot syd.

3 Og de røvere som hadde
inngått en pakt om å holde fred
i landet og som ønsket å forbli
lamanitter, ga de jordeiendom-
mer i forhold til deres antall, så
de ved sitt arbeide kunne ha
noe å leve av. Og slik opprettet
de fred i hele landet.

4 Og igjen begynte det å gå
dem vel, og de ble mektige. Og
det seks- og syv og tyvende år
gikk, og det var god orden i
landet. Og de hadde utformet
sine lover i overensstemmelse
med likhet og rettferdighet.

5 Og nå var det ikke noe i hele
landet som hindret folket i å ha
stadig fremgang hvis de ikke
falt i overtredelse.

6 Og nå var det Gidgiddoni og
dommeren Lachoneus og de
som var blitt utnevnt til ledere,
som hadde opprettet denne
store fred i landet.

7 Og det skjedde at mange
nye byer ble bygget, og mange
gamle byer ble gjenoppbygget.

8 Og mange hovedveier ble
bygget, og mange veier anlagt
som gikk fra by til by, fra land
til land og fra sted til sted.

9 Og slik forløp det åtte og
tyvende år, og folket hadde
stadig fred.

24a vs Israel — Israels
innsamling.

25a 3 Ne 16:5.
26a 2 Ne 30:5–8;

3 Ne 20:29–34.
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10 Men det skjedde at i det ni
og tyvende år begynte det å bli
en del strid blant folket, og noen
ble oppblåste av astolthet og
selvros på grunn av sine over-
måte store rikdommer, ja, og
dette førte til store forfølgelser.
11 For det var mange kjøp-

menn i landet og også mange
lovkyndige og mange embeds-
menn.

12 Og folket begynte å bli inn-
delt i klasser ifølge sin arikdom
og sine muligheter til å lære. Ja,
noen var uvitende på grunn av
sin fattigdom, og andre fikk stor
lærdom på grunn av sin rikdom.
13 Noen var oppblåste av

stolthet, og andre var overmå-
te ydmyke. Noen gjengjeldte
skjellsord med skjellsord, mens
andre avfant seg med skjellsord
og aforfølgelse og alle slags
lidelser og ville ikke bgi tilbake
med samme mynt, men var
ydmyke og angrende for Gud.
14 Og derfor ble det stor ulik-

het over hele landet, så kirken
begynte å bli oppsplittet, ja, så
kirken i det tredevte år var split-
tet over hele landet unntatt
blant noen få lamanitter som
var omvendt til den sanne tro.
Og de ville ikke forlate den, for
de var faste og standhaftige og
urokkelige, villige til med all
aflid å holde Herrens bud.
15 Nå var årsaken til denne

synd blant folket følgende:
Satan hadde stor makt til å

oppegge folket til å begå alle
slags synder og til å fylle dem
med stolthet og friste dem til å
trakte etter makt og myndighet
og rikdommer og verdens ver-
diløse ting.

16 Og på denne måten villedet
Satan folkets hjerter til å begå
alle slags synder. Derfor hadde
de hatt fred bare noen få år.

17 Og derfor, i begynnelsen av
det tredevte år hadde folket i
meget lang tid vært overlatt til
å bli ledet av djevelens afristel-
ser dit hvor han ønsket å lede
dem, og til å begå alle synder
han ønsket de skulle begå. Og
derfor, i begynnelsen av dette,
det tredevte år, befant de seg i
en fryktelig ugudelig tilstand.

18 Nå syndet de ikke i auviten-
het, for de visste hva Gud øn-
sket av dem, for de var blitt
undervist om det, derfor gjorde
de bevisst bopprør mot Gud.

19 Og nå skjedde dette i La-
choneus’ dager. Lachoneus var
sønn av Lachoneus, for han
hadde etterfulgt sin far på dom-
mersetet og regjerte over folket
dette året.

20 Og det var menn som be-
gynte å bli ainspirert fra him-
melen og utsendt, og disse sto
frem blant folket i hele landet,
forkynte og vitnet frimodig om
folkets synder og misgjernin-
ger, og bar vitnesbyrd til dem
om den forløsning som Herren
ville utføre for sitt folk, eller

6 10a vs Stolthet.
12a 1 Tim 6:17–19;

Hel 4:12.
13a vs Forfølge,
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med andre ord om Kristi opp-
standelse. Og de vitnet frimodig
om hans bdød og lidelse.

21 Nå var det mange blant fol-
ket som var overmåte sinte på
grunn av dem som vitnet om
disse ting, og de som var sinte,
var hovedsakelig de øverste
dommere og de som ahadde
vært høyprester og lovkyndige.
Ja, alle de som var lovkyndige,
var sinte på dem som vitnet om
disse ting.
22 Nå var det ingen lovkyndig

eller dommer eller høyprest som
hadde myndighet til å dømme
noen til døden uten at deres
dom var undertegnet av lan-
dets guvernør.

23 Nå var det mange av dem
som vitnet om de ting som
gjaldt Kristus, som vitnet fri-
modig, og de ble tatt og drept i
all hemmelighet av dommerne,
så kunnskapen om deres død
først kom til landets guvernør
etter deres død.

24 Nå var det i strid med lan-
dets lover at noen kunne drepes
uten at de hadde fullmakt fra
landets guvernør.

25 Derfor ble det sendt en
klage til Zarahemlas land, til
landets guvernør, mot disse
dommere som hadde dømt
Herrens profeter til døden i
strid med loven.

26 Nå skjedde det at de ble tatt
og ført frem for dommeren for
å bli dømt for den forbrytelse
som de hadde begått, ifølge

den alov som hadde blitt gitt
av folket.

27 Nå skjedde det at disse
dommere hadde mange venner
og slektninger, og de andre, ja,
nesten alle de lovkyndige og
høyprestene, gikk sammen og
gjorde felles sak med slektnin-
gene til de dommere som skul-
le stilles for retten ifølge loven.

28 Og de inngikk en apakt med
hverandre, ja, den samme pakt
som kom fra mennesker i for-
dums tid, en pakt som var gitt
og ledet av bdjevelen til samlet
innsats mot all rettferdighet.

29 Derfor gikk de samlet imot
Herrens folk og inngikk en pakt
om å drepe dem og befri dem
som var skyldige i mord, fra
rettferdighetens grep som var
nær ved å bli anvendt i over-
ensstemmelse med loven.

30 Og de trosset sitt lands lov
og rett, og de inngikk en pakt
med hverandre om å drepe gu-
vernøren og innsette en akonge
i landet, så det ikke lenger skulle
være et fritt land, men være
underlagt konger.

KAPITTEL 7

Den øverste dommer myrdes, styre-
formen ødelegges og folket deler seg
i stammer — Jakob, en antikrist,
blir konge for et hemmelig forbund
— Nephi forkynner omvendelse
og tro på Kristus — Engler betje-
ner ham daglig, og han oppvekker

b vs Forsoning;
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sin bror fra de døde — Mange om-
vender seg og blir døpt. Ca. 30–33
e.Kr.

Og se, jeg vil vise dere at de ikke
innsatte noen konge over landet,
men i dette samme år, ja, i det
tredevte år, drepte de landets
øverste dommer, ja, myrdet
ham på dommersetet.
2 Og folket ble splittet, den

ene mot den andre, og de delte
seg i stammer, hver mann med
sin familie og sin slekt og sine
venner, og på denne måten
ødela de landets styreform.

3 Og hver stamme utnevnte
en som skulle være deres høv-
ding eller leder, og derfor ble
de stammer med ledere for
stammer.

4 Og se, det var ingen mann
blant dem som ikke hadde stor
familie og mange slektninger
og venner, derfor ble stamme-
ne deres overmåte store.

5 Nå fant alt dette sted, og fo-
reløbig var det ingen kriger
blant dem, og alle disse synder
hadde kommet over folket fordi
de aoverga seg til Satans makt.
6 Og myndighetenes lover ble

ødelagt på grunn av det ahem-
melige forbund mellom venner
og slektninger av dem som
myrdet profetene.
7 Og de forårsaket så stor strid

i landet at nesten hele den mest
rettferdige del av folket var
blitt ugudelig, ja, det fantes
bare noen få rettferdige men-
nesker blant dem.

8 Og før seks år var gått,

hadde derfor størstedelen av
folket vendt seg bort fra sin
rettferdighet, likesom hunden
vender tilbake til sitt aspy eller
likesom svinet velter seg i sølen.

9 Og dette hemmelige forbund,
som hadde bragt så mange syn-
der over folket, samlet seg og
innsatte som sitt overhode en
mann som de kalte Jakob.

10 Og de kalte ham sin konge.
Derfor ble han konge over den-
ne ugudelige banden, og han
var en av de fornemste som
hadde oppløftet sin røst mot de
profeter som vitnet om Jesus.

11 Og det skjedde at de ikke
var så tallrike som folkets stam-
mer, som var forenet bortsett fra
at deres ledere ga lover, hver for
sin stamme. Ikke desto mindre
var de fiender. Selv om de ikke
var et rettferdig folk, var de like-
vel forenet i hatet mot dem som
hadde inngått en pakt om å
ødelegge landets styre.

12 Derfor, da Jakob, som var
bandens konge, så at deres fi-
ender var mer tallrike enn dem,
befalte han sitt folk at de skulle
flykte til den nordligste del av
landet og der bygge opp sitt
eget arike, inntil frafalne sluttet
seg til dem (for han smigret dem
med at det ville komme mange
frafalne) og de ble sterke nok til
å kjempe mot folkets stammer,
og det gjorde de.

13 Og så hurtig var deres
marsj at den ikke kunne forhin-
dres før de hadde kommet så
langt at folket ikke kunne inn-
hente dem. Og slik endte det

7 5a Rom 6:13–16;
Alma 10:25.

6a 2 Ne 9:9.
8a Ord 26:11; 2 Pet 2:22.

12a 3 Ne 6:30.
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tredevte år, og slik var stillin-
gen blant Nephis folk.
14 Og det skjedde i det en og

tredevte år at de var inndelt i
stammer, hver mann med sin
familie, slekt og sine venner.
Likevel var de blitt enige om at
de ikke skulle gå til krig mot
hverandre, men de var ikke for-
enet med hensyn til sine lover
og sin styreform, for de var for-
fattet ifølge deres høvdingers
og lederes tenkemåte. Men de
ga meget strenge lover som for-
bød en stamme å fornærme en
annen, så til en viss grad hadde
de fred i landet. Likevel var der-
es hjerter vendt bort fra Herren
deres Gud, og de stenet profe-
tene og støtte dem bort fra seg.

15 Og det skjedde at aNephi
hadde fått besøk av engler og
hadde også hørt Herrens røst.
Derfor hadde han sett engler og
vært et øyenvitne og hadde fått
makt så han kunne kjenne til
Kristi tjenestegjerning. Han had-
de også vært et øyenvitne til at
de raskt hadde vendt tilbake fra
rettferdighet til ugudelighet og
avskyelighet.

16 Og da han derfor var bedrø-
vet på grunn av deres hårde
hjerter og forblindede sinn, gikk
han ut blant dem i det samme
år og begynte å vitne frimodig
om omvendelse og syndsforla-
telse gjennom tro på Herren
Jesus Kristus.

17 Og han lærte dem mange
ting, og alle kan ikke skrives,
og en del av dem ville ikke

være tilstrekkelig, derfor er de
ikke skrevet i denne bok. Og
Nephi underviste med akraft og
med stor myndighet.

18 Og det skjedde at de ble
sinte på ham, ja, fordi han had-
de større kraft enn dem, for det
var aikke mulig for dem å tvile
på hans ord. For så stor var hans
tro på Herren Jesus Kristus at
engler betjente ham daglig.

19 Og i Jesu navn drev han ut
djevler og aurene ånder, og han
oppvakte til og med sin bror fra
de døde etter at han var blitt
stenet til døde av folket.

20 Og folket så det og bar vit-
nesbyrd om det og var sinte på
ham på grunn av hans kraft.
Og han utførte også amange an-
dre mirakler i folkets påsyn i
Jesu navn.

21 Og det skjedde at det en
og tredevte år gikk, og det var
bare noen få som ble omvendt
til Herren. Men alle som ble
omvendt, viste virkelig folket
at de hadde mottatt av Guds
Ånd og kraft som var i Jesus
Kristus, som de trodde på.

22 Og alle som hadde fått onde
ånder drevet ut og var blitt hel-
bredet for sine sykdommer og
sine skrøpeligheter, vitnet i
sannhet for folket at de hadde
blitt påvirket av Guds Ånd og
var blitt helbredet, og de viste
også tegn og utførte noen mi-
rakler blant folket.

23 Slik forløp det to og tredev-
te år også. Og Nephi ropte til
folket i begynnelsen av det tre

15a 3 Ne 1:2.
17a vs Kraft, makt.

18a 2 Ne 33:1;
Alma 4:19.

19a vs Ånd — Onde ånder.
20a 3 Ne 8:1.
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og tredevte år, og han forkynte
omvendelse og syndsforlatelse
til dem.
24 Nå vil jeg dere også skal

huske at det ikke var noen som
ble bragt til omvendelse som
ikke ble adøpt med vann.
25 Derfor ordinerte Nephi

menn til denne tjeneste for at
alle som kom til dem, skulle bli
døpt med vann, og dette som et
bevis og et vitnesbyrd for Gud
og for folket om at de hadde
omvendt seg og fått aforlatelse
for sine synder.
26 Og i begynnelsen av dette

året var det mange som ble døpt
til omvendelse, og slik forløp
det meste av året.

KAPITTEL 8

Uvær, jordskjelv, branner, hvir-
velvinder og fysiske omveltninger
vitner om Kristi korsfestelse —
Mange mennesker blir drept —
Mørke dekker landet i tre dager —
De som blir igjen, jamrer seg over
sin skjebne. Ca. 33–34 e.Kr.
Og nå skjedde det at ifølge vår
opptegnelse, og vi vet at vår
opptegnelse er sann, for se, det
var en rettferdig mann som før-
te opptegnelsen, for han utfør-
te i sannhet mange amirakler i
bJesu navn, og det var ingen
som kunne utføre et mirakel i
Jesu navn uten at han var helt
renset fra sine synder.

2 Og nå skjedde det at hvis
denne mannen ikke hadde gjort
noen feil i vår tidsregning, da
hadde det atre og tredevte år gått.
3 Og folket begynte med stor

oppriktighet å se etter tegnet
som var gitt av lamanitt-
profeten Samuel, ja, etter den
tid da det skulle være amørkt i
tre dager over hele landet.

4 Og det begynte å bli stor tvil
og mye diskusjon blant folket
til tross for alle de mange ategn
som var gitt.

5 Og det skjedde i det fire og
tredevte år, i den første måned
på den fjerde dag i måneden,
da brøt en voldsom storm løs
som man aldri før hadde sett
maken til i hele landet.

6 Og det brøt også løs et vold-
somt uvær, og atordenen var
så fryktelig at den brystet hele
jorden som om den var nær ved
å revne.

7 Og lynene var så overmåte
skarpe at man aldri før hadde
sett maken i hele landet.

8 Og abyen Zarahemla kom i
brann.

9 Og byen Moroni sank i ha-
vets dyp, og dens innbyggere
druknet.

10 Og jorden ble løftet opp
over byen Moronihah så det ble
et stort fjell der hvor byen
hadde ligget.

11 Og en stor og forferdelig
ødeleggelse fant sted i landet
mot syd.

24a vs Dåp, døpe.
25a L&p 20:37.

vs Syndsforlatelse.
8 1a 3 Ne 7:19–20;

Mormon 9:18–19.

b Apg 3:6; Jak bok 4:6.
2a 3 Ne 2:8.
3a 1 Ne 19:10;

Hel 14:20, 27;
3 Ne 10:9.

4a vs Korsfestelse.
6a 1 Ne 19:11;

Hel 14:21.
b Mat 27:45, 50–51.

8a 4 Ne 1:7–8.
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12 Men se, ødeleggelsen var
enda større og mer forferdelig i
landet mot nord, for se, hele
landets overflate ble forandret
på grunn av uværet og hvirvel-
vindene og tordenen og lynene
og de overmåte sterke jord-
skjelvene.

13 Og ahovedveiene ble brutt
opp, og jevne veier ble ødelagt,
og mange slette steder ble ujev-
ne.
14 Og mange store og kjente

byer ble asenket, og mange brant
ned og mange ble rystet inntil
bygningene der falt til jorden
og innbyggerne ble drept og
stedene ble lagt øde.

15 Og det var noen byer som
ble tilbake, men skadene der
var overmåte store, og det var
mange i dem som ble drept.

16 Og det var noen som ble
ført bort med hvirvelvinden,
og hvor de ble ført, vet ingen.
De vet bare at de ble ført bort.

17 Og slik ble hele landets
overflate forandret på grunn av
uværet og tordenen og lynene
og jordens rystelser.

18 Og se, aklippene revnet i
to, de ble brutt opp over hele
jordens overflate så de ble lig-
gende i bruddstykker, fulle av
revner og sprekker, over hele
landet.
19 Og det skjedde at da torde-

nen og lynene og stormen og
uværet og jordens rystelser
opphørte — for se, de varte i
omtrent atre timer, og noen sa
de varte lenger — ikke desto

mindre skjedde alle disse store,
forferdelige ting i løpet av om-
trent tre timer — og se, hele
landet lå da i mørke.

20 Og det skjedde at det var et
tykt mørke over hele landet, så
innbyggerne der som ikke had-
de falt, kunne aføle den bmørke
tåken.

21 Og på grunn av mørket
kunne det ikke tennes noe lys,
hverken veke-lys eller fakler,
heller ikke kunne det tennes ild
med deres fine og overmåte tør-
re ved. Derfor kunne det ikke
tennes noe lys i det hele tatt.

22 Og intet lys var å se, hver-
ken ild eller lysglimt, hverken
solen eller månen eller stjernene,
for så tykk var den mørke tåken
som lå over landet.

23 Og det skjedde at i et tids-
rom av atre dager var intet lys å
se, og det var en uavbrutt og
stor sorg og mye hyl og gråt
blant hele folket. Ja, stor var
folkets jammer på grunn av
mørket og den store ødeleg-
gelsen som hadde kommet
over dem.

24 Og på et sted hørte man
dem rope og si: Om vi bare had-
de omvendt oss før denne store
og forferdelige dag, da ville våre
brødre ha blitt spart, og de ville
ikke ha blitt brent opp i den
store byen aZarahemla.

25 Og på et annet sted hørte
man dem sørge og rope: Om vi
bare hadde omvendt oss før
denne store og forferdelige dag
og ikke hadde drept og stenet

13a Hel 14:24;
3 Ne 6:8.

14a 1 Ne 12:4.

18a Hel 14:21–22.
19a Luk 23:44.
20a 2M 10:21–22.

b 1 Ne 12:5; 19:11.
23a 1 Ne 19:10.
24a Hel 13:12.
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profetene og vist dem bort. Da
ville våre mødre og våre vakre
døtre og våre barn ha blitt spart
og ikke blitt begravet i den store
byen Moronihah. Og derfor hyl-
te og jamret folket seg aldeles
forferdelig.

KAPITTEL 9

I mørket forkynner Kristi røst at
mange folk er drept og byer blitt
ødelagt på grunn av deres ugude-
lighet — Han kunngjør også at
han er guddommelig, forteller at
Moseloven er oppfylt og innbyr
menneskene til å komme til ham og
bli frelst. Ca. 34 e.Kr.
Og det skjedde at det hørtes en
arøst blant alle som fantes på
jordens overflate i hele dette
land, og den ropte og sa:
2 Ve, ve, ve over dette folk.

aVe alle jordens innbyggere hvis
de ikke omvender seg. For dje-
velen bler, og hans engler fry-
der seg på grunn av mitt folks
vakre sønner og døtre som er
drept. Og det er på grunn av
sine synder og avskyeligheter
at de er falt!
3 Se, den store byen Zarahem-

la og dens innbyggere har jeg
brent med ild.

4 Og se, den store byen Moroni
har jeg senket i havets dyp og
latt dens innbyggere drukne.

5 Og se, den store byen Moro-
nihah og dens innbyggere har
jeg dekket med jord for å skjule
deres misgjerninger og deres

avskyeligheter for mitt åsyn, så
profetenes og de helliges blod
ikke mer skal komme opp for
meg imot dem.

6 Og se, byen Gilgal har jeg
latt synke og dens innbyggere
bli begravet i jordens dyp,

7 ja, likeledes byen Onihah
og dens innbyggere og byen
Mocum og dens innbyggere og
byen Jerusalem og dens inn-
byggere. Og jeg har latt avann
komme opp i stedet, for å skju-
le deres ugudelighet og avsky-
eligheter for mitt åsyn, så
profetenes og de helliges blod
ikke mer skal komme opp for
meg imot dem.

8 Og se, byen Gadiandi og
byen Gadiomnah og byen Jakob
og byen Gimgimno, alle disse
har jeg latt synke og har dannet
ahøyder og daler i deres sted.
Og innbyggerne der har jeg
begravet i jordens dyp for å
skjule deres ugudelighet og av-
skyeligheter for mitt åsyn, så
profetenes og de helliges blod
ikke mer skulle komme opp for
meg imot dem.

9 Og se, den store byen Jako-
bugath, hvor kong Jakobs folk
bodde, har jeg latt brenne med
ild på grunn av deres synder
og deres ugudelighet, som var
større enn all ugudelighet i
hele landet på grunn av deres
ahemmelige mord og hemmeli-
ge forbund. For det var de som
ødela mitt folks fred og landets
styreform. Derfor lot jeg dem
brenne for å butrydde dem for

9 1a 1 Ne 19:11;
3 Ne 11:10.

2a Mat 11:20–21.

b Moses 7:26.
7a Esek 26:19.
8a 1 Ne 19:11.

9a Hel 6:17–18, 21.
b Mosiah 12:8.
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mitt åsyn, så profetenes og de
helliges blod ikke mer skulle
komme opp for meg imot dem.
10 Og se, byen Laman og byen

Josh og byen Gad og byen Kish-
kumen og innbyggerne der har
jeg latt brenne med ild på grunn
av deres ugudelighet ved å kas-
te profetene ut og stene dem
som jeg sendte for å fortelle
dem om deres ugudelighet og
deres avskyeligheter.

11 Og fordi de kastet dem alle
ut så det ikke fantes noen rett-
ferdig blant dem, sendte jeg aild
ned og drepte dem, så deres
ugudelighet og avskyeligheter
kunne skjules for mitt åsyn, så
blodet fra profetene og de helli-
ge, de som jeg sendte blant dem,
ikke kunne rope til meg bfra
jorden imot dem.

12 Og amange store ødeleggel-
ser har jeg latt komme over det-
te land og over dette folk på
grunn av deres ugudelighet og
deres avskyeligheter.
13 Alle dere som er aspart for-

di dere var mer rettferdige enn
dem, vil dere ikke nå vende til-
bake til meg og angre deres
synder og omvende dere så jeg
kan bhelbrede dere?
14 Ja, sannelig sier jeg dere,

hvis dere vil akomme til meg,

skal dere få bevig liv. Se, min
cbarmhjertighets arm er utrakt
mot dere, og hver den som vil
komme, ham vil jeg ta imot, og
velsignet er de som kommer
til meg.

15 Se, jeg er Jesus Kristus, Guds
Sønn. Jeg askapte himlene og
jorden og alle ting som i dem er.
Jeg var hos Faderen fra begyn-
nelsen av. bJeg er i Faderen og
Faderen i meg, og i meg har
Faderen herliggjort sitt navn.

16 Jeg kom til mitt eget, men
mine egne atok ikke imot meg.
Og Skriftene om mitt komme er
oppfylt.

17 Og alle som har tatt imot
meg, har jeg alatt bli Guds søn-
ner, og det vil jeg la skje med
alle som tror på mitt navn, for
se, bforløsningen kommer ved
meg, og i meg er cMoseloven
oppfylt.

18 Jeg er verdens alys og liv. Jeg
er bAlfa og cOmega, begynnelsen
og enden.

19 Og dere skal aikke mer ofre
til meg ved blodsutgytelse. Ja,
deres ofringer og brennoffer
skal avskaffes, for jeg vil ikke
godta noen av deres ofringer
og brennoffer.

20 Og som aoffer til meg skal
dere ofre et sønderknust hjerte

11a 2 Kong 1:9–16;
Hel 13:13.

b 1M 4:10.
12a 3 Ne 8:8–10, 14.
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b Jer 3:22;
3 Ne 18:32.

14a 2 Ne 26:24–28;
Alma 5:33–36.

b Joh 3:16.
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og en angrende ånd. Og den
som kommer til meg med et
sønderknust hjerte og en ang-
rende ånd, ham vil jeg bdøpe
med ild og med Den Hellige
Ånd, liksom lamanittene, fordi
de hadde tro på meg da de ble
omvendt, og ble døpt med ild
og med Den Hellige Ånd —
men de visste det ikke.

21 Se, jeg har kommet til ver-
den for å bringe verden forløs-
ning, for å frelse verden fra
synd.

22 Derfor, den som aomven-
der seg og kommer til meg som
et lite bbarn, ham vil jeg ta imot,
for slike hører Guds rike til. Se,
for slike har jeg csatt mitt liv til
og har tatt det igjen. Omvend
dere derfor og kom til meg, alle
jordens ender, og bli frelst.

KAPITTEL 10

Det er stillhet i landet i mange
timer — Kristi røst høres, og han
lover å samle sitt folk som en høne
samler sine kyllinger — Den mest
rettferdige del av folket er blitt
spart. Ca. 34–35 e.Kr.
Og se, det skjedde at alt folket i
landet hørte disse uttalelser og
bar vitnesbyrd om det. Og etter
disse uttalelser var det stillhet i
landet i mange timer.

2 For så stor var folkets for-
bauselse at de sluttet å klage

og jamre seg over tapet av sine
slektninger som hadde blitt
drept. Derfor var det stillhet i
hele landet i mange timer.

3 Og det skjedde at det igjen
kom en røst til folket, og hele
folket hørte og vitnet om den,
og den sa:

4 Dere folk i disse astore byer
som har falt, som er etterkom-
mere av Jakob, ja, som er av
Israels hus, hvor ofte har jeg
ikke samlet dere som en høne
samler sine kyllinger under sine
vinger, og har gitt dere bføde.
5 Og videre, ahvor ofte ville

jeg ikke ha samlet dere som en
høne samler sine kyllinger un-
der sine vinger, ja, du folk av
Israels hus som har falt, ja, du
folk av Israels hus, dere som
bor i Jerusalem så vel som dere
som har falt, ja, hvor ofte ville
jeg ikke ha samlet dere som en
høne samler sine kyllinger, og
dere ville ikke.

6 O du Israels hus som jeg har
aspart, hvor ofte vil jeg ikke
samle dere som en høne samler
sine kyllinger under sine vinger
hvis dere vil omvende dere og
bvende tilbake til meg av hele
deres chjerte.
7 Men hvis ikke, O Israels hus,

skal deres bosteder legges øde
til den tid kommer da apakten
med deres fedre skal oppfylles.

8 Og nå skjedde det at etter at
folket hadde hørt disse ord, se,

b 2 Ne 31:13–14.
22a vs Omvende,
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da begynte de å gråte og jamre
seg igjen over tapet av sine
slektninger og venner.
9 Og det skjedde at slik forløp

de tre dagene. Og det var om
morgenen, og amørket vek bort
fra landets overflate, og jorden
sluttet å skjelve, og klippene
sluttet å revne og de fryktelige
drønn stilnet av, og all larm og
støy forsvant.
10 Og jorden lukket seg igjen

så den ble fast, og sorgen og
gråten og jammeren fra de men-
nesker som hadde overlevd,
opphørte. Og deres sorg ble
vendt til glede, og deres klager
til lovprisning og takksigelse
til Herren Jesus Kristus, deres
Forløser.

11 Og så langt hadde Skriftene
gått i aoppfyllelse slik de var
blitt uttalt av profetene.

12 Og det var den amest rett-
ferdige del av folket som ble
reddet, og det var de som tok
imot profetene og ikke stenet
dem, og det var de som ikke
hadde utgytt de helliges blod,
som ble spart,
13 og de ble spart og ble ikke

senket og begravet i jorden. Og
de ble ikke druknet i havets
dyp, og de ble ikke brent ved
ild, heller ikke falt noe over
dem og knuste dem til døde.
Og de ble ikke ført bort med
hvirvelvinden, heller ikke ble
de overmannet av røkskyen og
den mørke tåken.

14 Og nå, forstå det enhver
som leser. Den som har Skrifte-
ne, agransk dem og se om ikke
all denne død og ødeleggelse
ved ild og ved røk og ved uvær
og ved hvirvelvinder og ved at
jorden båpner seg for å ta imot
dem — om ikke alle disse ting
er oppfyllelsen av mange av de
hellige profeters profetier.

15 Se, jeg sier dere at mange
har vitnet om at disse ting skul-
le skje ved Kristi komme, og de
ble adrept fordi de vitnet om
disse ting.

16 Ja, profeten aZenos vitnet
om disse ting, og Zenock talte
også om disse ting, for de vitnet
særlig om oss som er levningen
av deres ætt.

17 Se, vår far Jakob vitnet også
om en alevning av Josefs ætt.
Og se, er ikke vi en levning av
Josefs ætt? Og disse ting som
vitner om oss, er ikke de skre-
vet på de messingplatene som
vår far Lehi tok med seg ut av
Jerusalem?

18 Og det skjedde i slutten av
det fire og tredevte år, se, jeg vil
vise dere at de av Nephis folk
som ble spart, og også de som
hadde blitt kalt lamanitter som
hadde blitt spart, ble meget be-
gunstiget, og store velsignelser
ble utøst over deres hoder, ja, i
en slik grad at Kristus like etter
at han afór opp til himmelen,
virkelig åpenbarte seg for dem.

19 aHan viste dem sitt legeme
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og betjente dem, og en beret-
ning om hans virke skal bli gitt
senere. Derfor avslutter jeg mine
uttalelser for denne gang.

Jesus Kristus viste seg for
Nephis folk og betjente dem
mens folkemengden var forsam-
let i landet Overflod, og på den-
ne måten viste han seg for dem.
Omfatter kapittel 11 til og med 26.

KAPITTEL 11

Faderen vitner om sin elskede Sønn
— Kristus viser seg og forteller
om sin forsoning — Folket kjenner
merkene i hans hender, føtter og
side — De roper hosianna — Han
forklarer fremgangsmåten ved dåp
og hvordan den skal utføres —
Stridighetens ånd er av djevelen —
Kristi lære innebærer at menne-
skene skal tro og bli døpt og motta
Den Hellige Ånd. Ca. 34 e.Kr.

Og nå skjedde det at en stor
mengde av Nephis folk var for-
samlet rundt templet som var
i landet Overflod. Og de var
forbauset og talte forundret seg
imellom og viste til den astore
og vidunderlige forandring som
hadde funnet sted.

2 Og de snakket også om den-
ne Jesus Kristus, for ategnet var
gitt på hans død.
3 Og det skjedde at mens de

talte med hverandre på denne

måten, da hørte de en arøst, og
det var som om den kom fra
himmelen. Og de så seg om, for
de forsto ikke røsten som de
hørte. Og det var ikke en skarp
røst, heller ikke var det en høy
røst, men selv om det var en
bmild røst, gjennomtrengte den
dem som hørte den, til det in-
nerste, så det ikke fantes noen
del av deres legeme som den
ikke fikk til å skjelve. Ja, den
trengte helt inn i dypet av der-
es sjel og fikk deres hjerter til å
brenne.

4 Og det skjedde at de hørte
røsten igjen, og de forsto den
ikke.

5 Og videre, for tredje gang
hørte de røsten og åpnet sine
ører for å høre den. Og deres
øyne var vendt etter lyden, og
de stirret ufravendt opp mot
himmelen hvor lyden kom fra.

6 Og se, tredje gang forsto de
røsten som de hørte, og den sa
til dem:

7 Se, min aelskede Sønn, bi
hvem jeg har velbehag, i hvem
jeg har herliggjort mitt navn,
hør ham.

8 Og det skjedde at da de for-
sto, så de opp mot himmelen
igjen, og se, de aså et menneske
stige ned fra himmelen. Og han
var kledd i en hvit kjortel, og
han kom ned og sto midt iblant
dem. Og alle i forsamlingen had-
de sine øyne vendt mot ham,
og de våget ikke åpne munnen
for å tale, selv ikke med hver-

11 1a 3 Ne 8:11–14.
2a Hel 14:20–27.
3a 5M 4:33–36;

Hel 5:29–33.

b 1 Kong 19:11–13;
L&p 85:6.

7a Mat 3:17; 17:5;
JS—H 1:17.

b 3 Ne 9:15.
8a 1 Ne 12:6;

2 Ne 26:1.
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andre, og de visste ikke hva det
skulle bety, for de trodde det
var en engel som hadde vist seg
for dem.
9 Og det skjedde at han rakte

ut sin hånd og talte til folket
og sa:

10 Se, jeg er Jesus Kristus som
profetene vitnet om skulle kom-
me til verden.

11 Og se, jeg er averdens lys og
liv. Og jeg har drukket ut den
bitre bkalk som Faderen har gitt
meg, og har forherliget Faderen
ved å cpåta meg verdens synder
og har derved underkastet meg
dFaderens vilje i alle ting fra be-
gynnelsen av.
12 Og det skjedde at da Jesus

hadde talt disse ord, falt hele
forsamlingen til jorden, for de
husket at det hadde vært apro-
fetert blant dem at Kristus
skulle vise seg for dem etter sin
himmelfart.

13 Og det skjedde at Herren
talte til dem og sa:

14 Stå opp og kom frem til
meg, så dere kan astikke deres
hender i min side og så dere
også kan bføle naglegapene i
mine hender og i mine føtter, så
dere kan vite at jeg er cIsraels
Gud og hele djordens Gud og er
blitt drept for verdens synder.

15 Og det skjedde at forsam-
lingen gikk frem og stakk sine
hender i hans side og følte nag-

legapene i hans hender og i hans
føtter, og dette gjorde de, den
ene etter den andre, til de alle
hadde gått frem og sett med sine
øyne og følt med sine hender og
visste med sikkerhet og bar vit-
nesbyrd om at adet var han som
profetene hadde skrevet om, og
som skulle komme.

16 Og da de alle hadde gått
frem og forvisset seg, ropte de
som med én røst og sa:

17 Hosianna! Velsignet være
Den Aller Høyeste Guds navn!
Og de falt ned ved Jesu føtter
og atilba ham.
18 Og det skjedde at han talte

til aNephi (for Nephi var i for-
samlingen), og han ba ham
komme frem.

19 Og Nephi reiste seg og gikk
frem og bøyde seg for Herren
og kysset hans føtter.

20 Og Herren ba ham stå
opp, og han reiste seg og sto
foran ham.

21 Og Herren sa til ham: Jeg
gir deg amyndighet til å bdøpe
dette folk når jeg igjen har fart
opp til himmelen.

22 Og Herren kalte også aandre
og sa det samme til dem. Og han
ga dem myndighet til å døpe, og
han sa til dem: På denne måten
skal dere døpe, og det skal ikke
være noen bordstrid blant dere.

23 Sannelig sier jeg dere at den
som omvender seg fra sine syn-

11a vs Lys, Kristi lys.
b Mat 26:39, 42.
c Joh 1:29;

L&p 19:18–19.
d Mark 14:36; Joh 6:38;

L&p 19:2.
12a Alma 16:20.
14a Joh 20:27.

b Luk 24:36–39;
L&p 129:2.

c Jes 45:3; 3 Ne 15:5.
d 1 Ne 11:6.

15a vs Jesus Kristus —
Oppstandelsen,
Kristus viste seg
etter sin

oppstandelse.
17a vs Tilbe, tilbedelse.
18a 3 Ne 1:2, 10.
21a vs Kraft, makt.

b vs Dåp, døpe.
22a 1 Ne 12:7;

3 Ne 12:1.
b 3 Ne 18:34.
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der ved deres aord og bønsker
å bli døpt i mitt navn, skal
dere døpe på denne måten: Se,
dere skal gå ned og cstå i van-
net, og i mitt navn skal dere
døpe dem.
24 Og se, dette er de ord dere

skal si etter å ha kalt dem ved
navn:

25 Med afullmakt fra Jesus
Kristus døper jeg deg i bFade-
rens og i Sønnens og i Den Hel-
lige Ånds navn. Amen.
26 Og så skal dere asenke dem

ned i vannet og løfte dem opp
igjen ut av vannet.

27 Og på denne måten skal
dere døpe i mitt navn, for se,
sannelig sier jeg dere at Fade-
ren og Sønnen og Den Hellige
Ånd er aett, og jeg er i Faderen
og Faderen i meg, og Faderen
og jeg er ett.
28 Og slik som jeg har befalt

dere, slik skal dere døpe, og
det skal ikke være noen aord-
strid blant dere som det hittil
har vært. Heller ikke skal det
være noen ordstrid blant dere
om min lære som det hittil har
vært.

29 For sannelig, sannelig sier
jeg dere: Den som har astridig-
hetens ånd, er ikke av meg, men

av bdjevelen som er stridighe-
tens far, og han oppegger men-
neskenes hjerter til å stride i
vrede mot hverandre.

30 Se, det er ikke min lære å
oppegge menneskenes hjerter
til vrede mot hverandre, men
det er min lære at slike ting skal
avskaffes.

31 Se, sannelig, sannelig sier
jeg dere: Jeg vil forklare dere
min alære.

32 Og dette er min alære, og
det er den lære som Faderen
har gitt til meg. Og jeg bærer
bvitnesbyrd om Faderen, og
Faderen bærer vitnesbyrd om
meg, og cDen Hellige Ånd bærer
vitnesbyrd om Faderen og
meg. Og jeg bærer vitnesbyrd
om at Faderen befaler alle men-
nesker overalt å omvende seg
og tro på meg.

33 Og hver den som tror på
meg og blir adøpt, skal bli bfrelst,
og det er de som skal carve
Guds rike.

34 Og den som ikke tror på
meg og ikke blir døpt, skal bli
fordømt.

35 Sannelig, sannelig sier jeg
dere at dette er min lære, og jeg
bærer vitnesbyrd om den fra
Faderen, og hver den som atror

23a 3 Ne 12:2.
b vs Dåp, døpe —

Kvalifikasjoner
for å bli døpt.

c 3 Ne 19:10–13.
25a Mosiah 18:13;

L&p 20:73.
vs Dåp, døpe —
Riktig myndighet.

b vs Gud,
guddommen.

26a vs Dåp, døpe — Dåp

ved nedsenkning.
27a Joh 17:20–22;

3 Ne 28:10;
Mormon 7:7;
L&p 20:28.

28a 1 Kor 1:10;
Ef 4:11–14;
L&p 38:27.

29a 2 Tim 2:23–24;
Mosiah 23:15.
vs Strid (trette).

b jso, Ef 4:26;

Mosiah 2:32–33.
31a 2 Ne 31:2–21.
32a vs Lære, Kristi.

b 1 Joh 5:7.
c 3 Ne 28:11; Ether 5:4.

33a Mark 16:16.
vs Dåp, døpe —
Helt avgjørende.

b vs Frelse.
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herlighet.
35a Ether 4:12.
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på meg, tror også på Faderen,
og til ham vil Faderen bære vit-
nesbyrd om meg, for han vil
besøke ham bmed ild og med
cDen Hellige Ånd.
36 Og på denne måten vil Fa-

deren bære vitnesbyrd om meg,
og Den Hellige Ånd vil bære vit-
nesbyrd for ham om Faderen og
meg, for Faderen og jeg og Den
Hellige Ånd er ett.

37 Og igjen sier jeg dere: Dere
må omvende dere og abli som
et lite barn og bli døpt i mitt
navn, ellers kan dere på ingen
måte motta disse ting.

38 Og igjen sier jeg dere: Dere
må omvende dere og bli døpt i
mitt navn og bli som et lite barn,
ellers kan dere på ingen måte
arve Guds rike.

39 Sannelig, sannelig sier jeg
dere at dette er min lære, og
enhver som abygger på den,
bygger på min klippe, og bhel-
vetes porter skal ikke få makt
over dem.

40 Og den som lærer mer eller
mindre enn dette og utgir det
for min lære, er av det onde og
er ikke bygget på min klippe,
men han bygger på en agrunn-
voll av sand, og helvetes porter
står åpne for å ta imot slike når
flommen kommer og vindene
slår imot dem.
41 Gå derfor ut til dette folk

og forkynn de ord som jeg har
talt til jordens ender.

KAPITTEL 12

Jesus kaller de tolv og gir dem
myndighet — Han holder en tale i
likhet med Bergprekenen for nephit-
tene — Han gjengir Saligprisning-
ene — Hans lære går videre og
står over Moseloven — Mennes-
kene blir befalt å være fullkomne
likesom han selv og hans Fader er
fullkomne — Sammenlign med
Matteus 5. Ca. 34 e.Kr.

Og det skjedde at da Jesus had-
de talt disse ord til Nephi og til
dem som hadde blitt kalt (antal-
let av dem som hadde blitt kalt
og hadde fått kraft og myn-
dighet til å døpe, var atolv), og
se, han rakte ut sin hånd til for-
samlingen og ropte til dem og
sa: bVelsignet er dere hvis dere
gir akt på det som blir sagt av
disse tolv som jeg har cutvalgt
blant dere til å virke blant dere
og være deres tjenere, og jeg har
gitt dem myndighet til å døpe
dere med vann. Og etter at dere
er døpt med vann, se, da vil jeg
døpe dere med ild og med Den
Hellige Ånd. Derfor, velsignet
er dere hvis dere tror på meg
og blir døpt etter at dere har
sett meg og vet at jeg er.

2 Og videre, mer velsignet er
de som skal atro deres ord fordi
dere bærer vitnesbyrd om at
dere har sett meg og at dere vet
at jeg er. Ja, velsignet er de som

b 3 Ne 9:20; 12:2.
c vs Hellige Ånd,

Den.
37a Mark 10:15;

Luk 18:17;
Mosiah 3:19;
3 Ne 9:22.

39a Mat 7:24–29;
Hel 5:12.
vs Klippe (sten).

b 3 Ne 18:12–13.
40a 3 Ne 14:24–27.
12 1a 3 Ne 13:25.

b vs Velsigne,

velsignet,
velsignelse.

c vs Kall, kalle,
kalt av Gud.

2a L&p 46:13–14.
vs Tro.
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skal tro på deres ord og bgår
ned i ydmykhetens dyp og blir
døpt. For de skal besøkes cmed
ild og med Den Hellige Ånd
og skal få forlatelse for sine
synder.

3 Ja, velsignet er de afattige i
ånden som bkommer til meg,
for himmelens rike er deres.
4 Og atter, velsignet er alle de

som sørger, for de skal trøstes.
5 Og velsignet er de asaktmo-

dige, for de skal arve bjorden.
6 Og velsignet er alle de som

ahungrer og btørster etter crett-
ferdighet, for de skal mettes
med Den Hellige Ånd.

7 Og velsignet er de abarm-
hjertige, for de skal finne barm-
hjertighet.

8 Og velsignet er alle de arene
av hjertet, for de skal bse Gud.

9 Og velsignet er alle de som
astifter fred, for de skal kalles
bGuds barn.

10 Og velsignet er alle de som
blir aforfulgt for mitt navns
skyld, for himmelens rike er
deres.

11 Og velsignet er dere når de
spotter og forfølger dere og ly-
ver allslags ondt på dere for
min skyld,

12 for dere skal få stor glede
og bli overmåte glade, for stor
skal deres abelønning bli i him-

melen, for slik forfulgte de pro-
fetene som var før dere.

13 Sannelig, sannelig sier jeg
dere, jeg befaler dere å være
ajordens salt. Men hvis saltet
mister sin kraft, hva skal så jor-
den saltes med? Da duger ikke
saltet til annet enn å bli kastet
ut og tråkket under fot av men-
neskene.

14 Sannelig, sannelig sier jeg
dere, jeg befaler dere å være et
lys for dette folk. En by som
ligger på en høyde, kan ikke
skjules.

15 Se, tenner vel menneskene
et alys og setter det under en
skjeppe? Nei, men i lysestaken,
og det lyser for alle som er i
huset.

16 La derfor deres alys skinne
for dette folk, så de kan se de
gode gjerninger dere gjør og
prise deres Fader som er i him-
melen.

17 Tro ikke at jeg er kommet
for å oppheve loven eller profe-
tene. Jeg er ikke kommet for å
oppheve, men for å oppfylle.

18 For sannelig sier jeg dere at
ikke den minste bokstav eller en
eneste tøddel er strøket i aloven,
men i meg har alt blitt oppfylt.

19 Og se, jeg har gitt dere lo-
ven og min Faders bud for at
dere skal tro på meg og for at

b Ether 4:13–15.
c 3 Ne 11:35; 19:13.

3a L&p 56:17–18.
vs Ydmyk, å
ydmyke, ydmykhet.

b Mat 11:28–30.
5a Rom 12:16;

Mosiah 3:19.
vs Saktmodig,
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b vs Jord.
6a 2 Ne 9:51; Enos 1:4.

b Jer 29:13.
c Ord 21:21.

7a vs Barmhjertig,
barmhjertighet.

8a vs Ren, renhet.
b L&p 93:1.

9a vs Fredsstifter.
b vs Guds sønner
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10a L&p 122:5–9.

vs Forfølge,
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12a Ether 12:4.
13a L&p 101:39–40.
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15a Luk 8:16.
16a 3 Ne 18:24.
18a vs Moseloven.
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dere skal omvende dere fra
deres synder og komme til meg
med et asønderknust hjerte og
en angrende ånd. Se, dere har
budene fremfor dere, og bloven
er oppfylt.
20 Kom derfor til meg og bli

frelst, for sannelig sier jeg dere
at hvis dere ikke holder mine
befalinger som jeg nå har befalt
dere, skal dere aldri komme
inn i himmelens rike.

21 Dere har hørt det har blitt
sagt av dem i fordums tid, og
det står også skrevet fremfor
dere, at du ikke skal aslå ihjel,
og den som slår ihjel, skal stå i
fare for Guds dom.

22 Men jeg sier dere at hver
den som blir vred på sin bror,
skal stå i fare for hans dom. Og
hver den som sier til sin bror:
Raka! skal stå i fare for rådet.
Og hver den som sier: Du dåre!
skal stå i fare for helvetes ild.

23 Derfor, hvis du kommer til
meg eller ønsker å komme til
meg og husker at din bror har
noe imot deg,

24 gå da først til din bror og
aforlik deg med din bror, og
kom så til meg i hjertets fulle
oppriktighet, og jeg vil ta imot
deg.
25 Bli enig med din motstan-

der straks mens du ennå er med
ham på veien, så han ikke på
noe tidspunkt får overtaket, og
du blir kastet i fengsel.

26 Sannelig, sannelig sier jeg
deg: Du skal på ingen måte
komme ut derfra før du har be-
talt den siste senine. Og kan du
betale en eneste asenine mens
du er i fengsel? Sannelig, san-
nelig sier jeg deg: Nei.

27 Se, det er skrevet av dem
i fordums tid at du ikke skal
drive ahor.

28 Men jeg sier dere at hver
den som ser på en kvinne for å
abegjære henne, har allerede
drevet hor i sitt hjerte.

29 Se, jeg gir dere en befaling,
at dere ikke lar noen av disse
ting komme inn i deres ahjerte.
30 For det er bedre at dere

nekter dere disse ting, hvorved
dere tar deres akors opp, enn at
dere skulle bli kastet i helvete.

31 Det står skrevet at den som
skiller seg fra sin hustru, skal
gi henne et askilsmissebrev.

32 Sannelig, sannelig sier jeg
dere at den som askiller seg fra
sin hustru av en annen grunn
enn bhor, er årsak til at hun dri-
ver hor. Og den som gifter seg
med en fraskilt kvinne, driver
hor.

33 Og videre står det skrevet
at du ikke skal sverge falsk, men
du skal holde de aeder du har
avlagt for Herren.

34 Men sannelig, sannelig sier
jeg deg: Du skal aldeles ikke
asverge, hverken ved himmelen,
for den er Guds trone,

19a 3 Ne 9:20.
vs Sønderknust
hjerte.

b 3 Ne 9:17.
21a 2M 20:13;

Mosiah 13:21;
L&p 42:18.

24a vs Tilgi.
26a Alma 11:3.
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L&p 59:6.
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31a vs Skilsmisse.
32a Mark 10:11–12.
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33a vs Ed.
34a vs Banning.
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35 eller ved jorden, for den er
hans fotskammel.

36 Heller ikke skal du sverge
ved ditt hode, for du kan ikke
gjøre et eneste hår sort eller
hvitt.

37 Men la din tale være ja, ja —
nei, nei, for det som er mer enn
dette, er av det onde.

38 Og se, det står skrevet:
aØye for øye og tann for tann,
39 men jeg sier dere at dere

ikke skal asette dere opp mot det
onde, men om noen slår deg på
ditt høyre kinn, så bvend også
det andre til ham.
40 Og hvis noen vil føre sak

mot deg for å ta din kjortel, så
la ham også få kappen.

41 Og om noen tvinger deg til
å følge ham én mil, da gå to
med ham.

42 aGi til den som ber deg, og
vend deg ikke bort fra den som
vil låne av deg.

43 Og se, det står også skrevet
at du skal elske din neste og
hate din fiende.

44 Men se, jeg sier dere: Elsk
deres afiender, velsign dem som
forbanner dere, gjør vel mot
dem som hater dere, og bbe for
dem som ondskapsfullt utnyt-
ter dere og forfølger dere,
45 så dere kan bli barn av deres

Fader i himmelen, for han lar sin
sol gå opp over onde og gode.

46 Derfor er det som gjaldt i
fordums tid under loven, helt
oppfylt i meg.

47 Det agamle er avskaffet, og
alt er blitt nytt.

48 Måtte dere derfor være
afullkomne som jeg er, eller like-
som deres Fader i himmelen er
fullkommen.

KAPITTEL 13

Jesus lærer nephittene Herrens
bønn — De skal samle seg skatter
i himmelen — De tolv blir befalt
at de i sitt virke ikke skal bekymre
seg for timelige ting — Sammen-
lign med Matteus 6. Ca. 34 e.Kr.
Sannelig, sannelig sier jeg at
jeg vil dere skal gi aalmisser til
de fattige. Men ta dere i vare så
dere ikke gir deres almisser for
å bli sett av mennesker, ellers
får dere ingen lønn hos deres
Fader som er i himmelen.

2 Derfor, når dere gir almisse,
da skal dere ikke la blåse i basun
for dere slik hyklerne gjør i
synagogene og på gatene så de
kan bli aæret av mennesker.
Sannelig sier jeg dere: De har
fått sin lønn.

3 Men når du gir almisse, la da
ikke din venstre hånd vite hva
din høyre hånd gjør,

4 slik at din almisse kan være i
lønndom, og din Fader som ser
i lønndom, skal selv lønne deg
åpenlyst.

5 Og når dere aber, skal dere
ikke gjøre som hyklerne, for
de elsker å be mens de står i

38a 3M 24:20.
39a 3 Ne 6:13;

4 Ne 1:34;
L&p 98:23–32.

b vs Tålmodighet.
42a Jak bok 2:17–19;
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3 Ne 27:27.
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2a L&p 121:34–35.
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synagogene og på gatehjørnene
så de kan bli sett av mennesker.
Sannelig sier jeg dere: De har
fått sin lønn.
6 Men når du ber, da gå inn i

ditt lønnkammer, og når du har
lukket din dør, be til din Fader
som er i lønndom, og din Fader
som ser i lønndom, skal lønne
deg åpenlyst.

7 Men når dere ber, da bruk
ikke tomme gjentagelser like-
som hedningene, for de tror at
de blir bønnhørt når de bruker
mange ord.

8 Vær derfor ikke som dem, for
deres Fader avet hva dere tren-
ger til før dere ber ham.

9 Derfor skal dere abe på denne
bmåten: cFader vår, du som er i
himmelen, helliget vorde ditt
navn.

10 Skje din vilje, som i himme-
len, så og på jorden.

11 Og forlat oss vår skyld, som
vi og forlater våre skyldnere.

12 Og aled oss ikke inn i fristel-
se, men fri oss fra det onde.

13 For ditt er riket og makten
og æren i evighet. Amen.

14 For dersom dere atilgir men-
neskene deres overtredelser,
da skal også deres himmelske
Fader tilgi dere.

15 Men om dere ikke tilgir
menneskene deres overtredel-
ser, da skal heller ikke deres Fa-
der tilgi det dere har forbrutt.

16 Og videre, når dere afaster,
skal dere ikke gå med mørkt

ansikt slik hyklerne gjør, for de
gjør sitt ansikt ukjennelig så de
kan vise folk at de faster. San-
nelig sier jeg dere: De har fått
sin lønn.

17 Men du, når du faster,
da salv ditt hode og vask ditt
ansikt,

18 så ikke menneskene ser at
du faster, men bare din Fader
som er i alønndom. Og din Fa-
der som ser i lønndom, skal
lønne deg åpenlyst.

19 Samle dere ikke skatter på
jorden, hvor møll og rust tærer
og tyver bryter inn og stjeler.

20 Men samle dere askatter i
himmelen, hvor hverken møll
eller rust tærer, og tyver ikke
bryter inn og stjeler.

21 For hvor din skatt er, der
vil også ditt hjerte være.

22 Øyet er legemets alys. Hvis
derfor ditt øye er friskt, da blir
hele ditt legeme fullt av lys.

23 Men om ditt øye er ondt, da
blir hele ditt legeme fullt av
mørke. Hvis derfor lyset i deg
er mørke, hvor stort er da ikke
dette mørke!

24 Ingen kan atjene to herrer,
for han vil enten hate den ene
og elske den andre, eller han
vil holde seg til den ene og for-
akte den andre. Dere kan ikke
tjene Gud og mammon.

25 Og nå skjedde det at da
Jesus hadde talt disse ord, så
han på de tolv som han hadde
utvalgt, og sa til dem: Husk de

8a L&p 84:83.
9a vs Bønn.

b Mat 6:9–13.
c vs Gud, guddommen

— Gud Faderen.

12a jso, Mat 6:14.
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20a Hel 5:8; 8:25.
22a L&p 88:67.
24a 1 Sam 7:3.
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ord som jeg har talt, for se, dere
er de som jeg har utvalgt til å
avirke blant dette folk. Derfor
sier jeg til dere: bVær ikke be-
kymret for deres liv, hva dere
skal spise og hva dere skal drik-
ke, heller ikke for deres lege-
me, hva dere skal kle dere med.
Er ikke livet mer enn maten og
legemet mer enn klærne?
26 Se på fuglene i luften. For

de sår ikke, heller ikke høster
de, ikke samler de i lader, men
deres Fader i himmelen gir dem
føde. Er ikke dere langt mer
verd enn dem?

27 Hvem av dere kan vel med
all sin bekymring legge en ene-
ste alen til sin vekst?

28 Og hvorfor er dere bekym-
ret for klærne? Legg merke til
liljene på marken hvordan de
vokser. De strever ikke og
spinner ikke.

29 Og likevel sier jeg dere at
selv ikke Salomo i all sin prakt
var kledd som en av dem.

30 Hvis Gud derfor kler gresset
på marken, det som står i dag
og i morgen kastes i ovnen, vil
han også kle dere hvis dere
ikke har svak tro.

31 Vær derfor ikke bekymret
og si: Hva skal vi spise? eller:
Hva skal vi drikke? eller: Hva
skal vi kle oss med?

32 For deres himmelske Fader
vet at dere trenger alt dette.

33 Men søk først aGuds rike og
hans rettferdighet, så skal dere
få alt dette lagt til.
34 Vær derfor ikke bekymret

for morgendagen, for morgen-
dagen skal bekymre seg for seg
selv. Hver dag har nok med sin
egen plage.

KAPITTEL 14

Jesus befaler: Døm ikke, adspør
Gud, vær på vakt mot falske profe-
ter — Han lover frelse til dem som
gjør Faderens vilje — Sammenlign
med Matteus 7. Ca. 34 e.Kr.
Og nå skjedde det at da Jesus
hadde talt disse ord, vendte han
seg til forsamlingen igjen og
åpnet sin munn igjen og sa til
dem: Sannelig, sannelig sier jeg
dere: aDøm ikke, for at dere
ikke skal bli dømt.

2 aFor med den samme dom
som dere dømmer, skal dere
selv dømmes, og med det mål
dere måler, skal dere selv bli
målt.

3 Og hvorfor ser du splinten i
din brors øye, men bjelken i
ditt eget øye blir du ikke var?

4 Eller hvordan kan du si til
din bror: La meg trekke splinten
ut av ditt øye, og se, det er en
bjelke i ditt eget øye?

5 Du hykler, dra først abjelken
ut av ditt eget øye, og så kan du
se klart å dra splinten ut av din
brors øye!

6 Gi ikke hundene det som
er ahellig, og kast ikke deres
perler for svin for at de ikke
skal tråkke dem under sine føt-
ter og snu seg mot dere og rive
dere i stykker.

25a vs Tjene, virke.
b Alma 31:37–38;

L&p 84:79–85.

33a Luk 12:31.
14 1a jso, Mat 7:1–2;

Joh 7:24.

2a Mormon 8:19.
5a Joh 8:3–11.
6a vs Hellig.
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7 aBe, så skal dere få, let, så skal
dere finne, bank på, så skal det
lukkes opp for dere.

8 For hver den som ber, han
får, og den som leter, han finner,
og den som banker på, for ham
skal det lukkes opp.

9 Eller hvilket menneske iblant
dere vil vel gi sin sønn en sten
når han ber om brød,

10 eller gi ham en orm når han
ber om en fisk?

11 Hvis da dere, som er onde,
vet å gi deres barn gode gaver,
hvor meget mer skal så ikke
deres Fader som er i himmelen,
gi gode gaver til dem som ber
ham?

12 Derfor, alt dere vil at men-
neskene skal gjøre mot dere, det
skulle dere også agjøre mot dem,
for dette er loven og profetene.

13 Gå inn gjennom den atrange
port, for den port er bvid og den
vei er bred som fører til fortap-
else, og mange er de som går
inn gjennom den,
14 fordi aden port er trang,

og bden vei er smal som fører
til livet, og cfå er de som finner
den.

15 Vokt dere for afalske pro-
feter som kommer til dere i
fåreklær, men innvendig er
glupske ulver.
16 På deres frukter skal dere

kjenne dem. Sanker en vel druer

av tornebusker eller fiken av
tistler?

17 Slik bærer hvert godt tre
god frukt, men et dårlig tre bæ-
rer ond frukt.

18 Et godt tre kan ikke bære
ond frukt, heller ikke kan et
dårlig tre bære god frukt.

19 Hvert tre som aikke bærer
god frukt, blir hugget ned og
kastet på ilden.

20 Derfor skal dere kjenne dem
på deres afrukter.
21 Ikke enhver som sier til

meg: Herre, Herre, skal komme
inn i himmelens rike, men den
som gjør min himmelske Faders
vilje.

22 Mange skal asi til meg på
den dag: Herre, Herre, har vi
ikke profetert i ditt navn, og i
ditt navn har vi drevet ut djev-
ler, og i ditt navn har vi gjort
mange vidunderlige gjerninger?

23 Og da skal jeg si til dem: Jeg
har aldri akjent dere, bvik bort
fra meg, dere som gjør urett.

24 Derfor, hver den som hører
disse mine ord og gjør etter
dem, han blir lik en forstandig
mann som bygget sitt hus på
afjell,
25 og aregnet skylte ned og

flommen kom, og vindene blå-
ste og slo imot dette hus, og det
bfalt ikke, for det var grunnlagt
på fjell.

7a 3 Ne 27:29.
vs Bønn.

12a vs Medlidenhet.
13a Luk 13:24;

3 Ne 27:33.
b L&p 132:25.

14a 2 Ne 9:41;
31:9, 17–18;
L&p 22:1–4.

b 1 Ne 8:20.
c 1 Ne 14:12.

15a Jer 23:21–32;
2 Ne 28:9, 12, 15.

19a Mat 3:10;
Alma 5:36–41;
L&p 97:7.

20a Luk 6:43–45;
Moroni 7:5.

22a Alma 5:17.
23a Mosiah 5:13;

26:24–27.
b Luk 13:27.

24a vs Klippe (sten).
25a Alma 26:6;

Hel 5:12.
b Ord 12:7.
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26 Og hver den som hører disse
mine ord og ikke gjør etter dem,
han blir lik en uforstandig mann
som bygget sitt hus på asand,
27 og regnet skylte ned og

flommen kom, og vindene blå-
ste og slo imot dette hus, og det
falt, og dets fall var stort.

KAPITTEL 15

Jesus bekjentgjør at Moseloven er
oppfylt ved ham — Nephittene er
de andre får som han talte om i
Jerusalem — På grunn av ugude-
lighet vet Herrens folk i Jerusalem
ikke om Israels adspredte får. Ca.
34 e.Kr.
Og nå skjedde det at da Jesus
hadde endt disse uttalelser, så
han seg omkring i forsamlin-
gen og sa til dem: Se, dere har
hørt hva jeg underviste om
før jeg fór opp til min Fader.
Derfor, hver den som husker
mine ord og agjør etter dem,
ham vil jeg boppvekke på den
siste dag.

2 Og det skjedde at da Jesus
hadde sagt disse ord, merket
han at det var noen blant dem
som var forbauset og undret seg
over hva han ønsket å gjøre med
aMoseloven, for de forsto ikke
uttalelsen om at det gamle var
avskaffet og at alt var blitt nytt.
3 Og han sa til dem: Vær ikke

forundret over at jeg sa til dere

at det gamle var avskaffet og at
alt var blitt nytt.

4 Se, jeg sier dere at aloven som
ble gitt til Moses, er oppfylt.

5 Se, ajeg er den som ga loven,
og jeg er den som inngikk en
pakt med mitt folk Israel. Der-
for er loven oppfylt i meg, for
jeg har kommet for å boppfylle
loven. Derfor er den bragt til
opphør.

6 Se, jeg asetter ikke profetene
til side, for alt det som ikke er
oppfylt ved meg, sannelig sier
jeg dere, det skal oppfylles alt
sammen.

7 Og fordi jeg sa til dere at det
gamle var avskaffet, opphever
jeg ikke det som er blitt uttalt
om det som skal skje.

8 For se, apakten som jeg har
inngått med mitt folk, er ikke
helt oppfylt, men loven som ble
gitt til Moses, er den bragt til
opphør i meg.

9 Se, jeg er aloven og blyset. Se
hen til meg og hold ut til enden,
og dere skal cleve, for den som
dholder ut til enden, vil jeg gi
evig liv.

10 Se, jeg har gitt dere abude-
ne, hold derfor mine bud. Og
dette er loven og profetene, for
de bvitnet i sannhet om meg.
11 Og nå skjedde det at da

Jesus hadde talt disse ord, sa
han til de tolv som han hadde
utvalgt:

12 Dere er mine disipler, og er

26a 3 Ne 11:40.
15 1a Jak brev 1:22.

b 1 Ne 13:37; L&p 5:35.
2a vs Moseloven.
4a Mosiah 13:27–31;

3 Ne 9:17–20.

5a 1 Kor 10:1–4;
3 Ne 11:14.
vs Jehova.

b Alma 34:13.
6a 3 Ne 23:1–5.
8a 3 Ne 5:24–26.

9a 2 Ne 26:1.
b vs Lys, Kristi lys.
c Joh 11:25; L&p 84:44.
d vs Holde ut.

10a 3 Ne 12:20.
b Mosiah 13:33.
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et lys for dette folk, som er en
levning av aJosefs hus.

13 Og se, dette er deres aarve-
land, og Faderen har gitt det til
dere.
14 Og aldri har Faderen noen

gang befalt meg at jeg skulle
afortelle det til deres brødre i
Jerusalem.
15 Heller ikke har Faderen

noen gang befalt meg å fortelle
dem om de aandre stammene
av Israels hus som Faderen har
ført bort og ut av landet.

16 Men så mye befalte Faderen
meg at jeg skulle fortelle dem:

17 Jeg har andre får som ikke
er av denne hjord. Også dem må
jeg føre frem, og de skal høre
min røst, og det skal bli én hjord
og én ahyrde.

18 Og på grunn av hårdnak-
kethet og vantro aforsto de ikke
mine ord. Derfor befalte Fade-
ren meg å ikke si mer til dem
om dette.
19 Men sannelig sier jeg dere

at Faderen har befalt meg, og
jeg forteller det til dere at dere
ble adskilt fra dem på grunn av
deres ugudelighet. Derfor er det
på grunn av sin ugudelighet at
de ikke vet om dere.

20 Og sannelig, jeg sier til dere
igjen at de andre stammene har
Faderen skilt fra dem, og det er
på grunn av sin ugudelighet at
de ikke vet om dem.

21 Og sannelig sier jeg dere at

dere er dem om hvem jeg sa:
Jeg har aandre får som ikke er
av denne hjord. Også dem må
jeg føre frem, og de skal høre
min røst, og det skal bli én
hjord og én hyrde.

22 Og de forsto meg ikke,
for de trodde det var ahednin-
gefolkene, for de forsto ikke at
hedningefolkene skulle bli bom-
vendt ved deres forkynnelse.

23 Og de forsto meg ikke
da jeg sa de skal høre min røst,
og de forsto ikke at ahed-
ningefolkene aldri noen gang
skulle høre min røst — at jeg
ikke skulle åpenbare meg for
dem unntatt ved bDen Hellige
Ånd.

24 Men se, dere har både hørt
amin røst og sett meg. Og dere
er mine får, og dere er regnet
blant dem som Faderen har
bgitt meg.

KAPITTEL 16

Jesus vil besøke andre av Israels
tapte får — I de siste dager vil
evangeliet bli forkynt for hednin-
gefolkene og deretter for Israels
hus — Herrens folk vil se like for
sine øyne at han skal bringe Sion
tilbake. Ca. 34 e.Kr.
Og sannelig, sannelig sier jeg
dere at jeg har aandre får som
ikke er i dette land, heller ikke
i Jerusalems land eller noen

12a vs Josef, sønn av
Jakob.

13a 1 Ne 18:22–23.
14a 3 Ne 5:20.
15a 3 Ne 16:1–4.

vs Israel — Israels
ti tapte stammer.

17a vs Gode hyrde.
18a L&p 10:59.
21a Joh 10:14–16.
22a vs Hedningefolkene.

b Apg 10:34–48.
23a Mat 15:24.

b 1 Ne 10:11.

vs Hellige Ånd, Den.
24a Alma 5:38;

3 Ne 16:1–5.
b Joh 6:37; L&p 27:14.

16 1a 3 Ne 15:15.
vs Israel — Israels
ti tapte stammer.
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steder omkring i det land hvor
jeg har virket.
2 For de jeg taler om, er de

som ennå ikke har hørt min
røst, heller ikke har jeg noen
gang åpenbart meg for dem.

3 Men jeg har mottatt en
befaling fra Faderen om at jeg
skal gå til adem, og at de
skal høre min røst og skal bli
regnet blant mine får, så det
kan bli én hjord og én hyrde.
Derfor går jeg for å vise meg
for dem.

4 Og jeg befaler dere at dere
skal skrive disse auttalelser etter
at jeg er gått bort, slik at om så
skjer at mitt folk i Jerusalem —
de som har sett meg og vært
med meg i mitt virke — ikke
ber Faderen i mitt navn om å
få kunnskap om dere ved Den
Hellige Ånd, og også om de
andre stammene som de ikke
kjenner til, da skal disse uttal-
elser som dere skal skrive, bli
oppbevart og skal bli åpenbart
for bhedningefolkene, slik at —
gjennom hedningefolkenes fyl-
de — levningen av deres ætt,
som skal være adspredt over
hele jorden på grunn av sin
vantro, kan bli gitt, eller kan få
ckunnskap om meg som er der-
es Forløser.
5 Og da vil jeg asamle dem

inn fra jordens fire hjørner, og
da vil jeg oppfylle bpakten som

Faderen har inngått med alle
som er av cIsraels hus.
6 Og velsignet er ahedninge-

folkene på grunn av sin tro på
meg gjennom og ved bDen
Hellige Ånd, som vitner for
dem om meg og om Faderen.

7 Se, på grunn av deres tro på
meg, sier Faderen, og på grunn
av din vantro, O Israels hus,
skal sannheten i de asiste dager
komme til hedningefolkene, så
fylden av disse ting kan gjøres
kjent for dem.

8 Men ve de vantro blant hed-
ningefolkene, sier Faderen. For
selv om de er kommet hit til
dette land og har aadspredt mitt
folk som er av Israels hus, og
mitt folk som er av Israels hus,
er blitt butstøtt fra dem og er
blitt trampet under fot av dem,

9 og på grunn av Faderens
barmhjertighet mot hedninge-
folkene og også Faderens straf-
fedommer over mitt folk som er
av Israels hus, sannelig, sannelig
sier jeg dere at etter alt dette, og
etter at jeg har latt mitt folk som
er av Israels hus, bli slått og bli
plaget og bli adrept og bli utstøtt
fra dem og bli hatet av dem og
bli til spott og spe blant dem,
10 befaler Faderen meg å si dette

til dere: På den dag hedningefol-
kene synder mot mitt evangeli-
um og forkaster fylden av mitt
evangelium og blir aoppblåste

3a 3 Ne 17:4.
4a vs Skriftene.

b 1 Ne 10:14;
3 Ne 21:6.

c Esek 20:42–44;
3 Ne 20:13.

5a vs Israel — Israels
innsamling.

b 3 Ne 5:24–26.
c 1 Ne 22:9;

3 Ne 21:26–29.
6a 1 Ne 13:30–42;

2 Ne 30:3.
b 2 Ne 32:5;

3 Ne 11:32, 35–36.
vs Hellige Ånd, Den.

7a vs Gjengivelsen
av evangeliet.

8a 1 Ne 13:14;
Mormon 5:9, 15.

b 3 Ne 20:27–29.
9a Amos 9:1–4.

10a Mormon 8:35–41.



489 3 Nephi 16:11–17:1

av stolthet i sine hjerter,
hever seg over alle nasjoner
og over alle folk på hele jorden
og fylles med allslags løgn og
bedrageri og av svindel og
hykleri og mord og bprestelist
og horeri og hemmelige avsky-
eligheter — og hvis de gjør alle
disse ting og forkaster fylden
av mitt evangelium, se, sier
Faderen, da vil jeg ta fylden av
mitt evangelium fra dem.

11 Og da vil jeg ahuske min
pakt som jeg har inngått med
mitt folk, O Israels hus, og jeg
vil gi dem mitt evangelium.

12 Og jeg vil vise deg, O
Israels hus, at hedningefolkene
ikke skal ha makt over deg,
men jeg vil huske min pakt
med deg, O Israels hus, og du
skal få akunnskap om mitt
evangeliums fylde.

13 Men hvis hedningefolkene
vil omvende seg og vende til-
bake til meg, sier Faderen, se,
da skal de bli aregnet blant mitt
folk, O Israels hus.
14 Og jeg vil ikke la mitt folk

som er av Israels hus, gå frem
blant dem og tråkke dem ned,
sier Faderen.

15 Men hvis de ikke vil vende
seg til meg og lytte til min røst,
vil jeg la dem, ja, jeg vil tillate
at mitt folk, O Israels hus, går
frem blant dem og atråkker
dem ned, og de skal være som
salt som har mistet sin kraft,

som derfor ikke duger til annet
enn til å bli kastet ut og bli
tråkket under fot av mitt folk,
O Israels hus.

16 Sannelig, sannelig sier jeg
dere at Faderen har befalt meg
at jeg skulle gi dette land i arv
til dette folk.

17 Og da skal profeten aJesajas
ord bli oppfylt som lyder:

18 aDine bvektere løfter røsten,
de jubler alle sammen. For like
for sine øyne ser de at Herren
skal bringe Sion tilbake.

19 Bryt ut i jubel, syng, Jerusa-
lems ruiner! For Herren har
trøstet sitt folk, han har forløst
Jerusalem.

20 Herren har blottet sin helli-
ge arm for alle nasjoners øyne,
og alle jordens ender får se
Guds frelse.

KAPITTEL 17

Jesus ber folket om å overveie hans
ord og be for å få større forståelse
— Han helbreder deres syke —
Han ber for folket og bruker et språk
som ikke kan skrives — Engler
betjener ders små og ild omkranser
dem. Ca. 34 e.Kr.

Se, nå skjedde det at da Jesus
hadde uttalt disse ord, så han
seg omkring i forsamlingen
igjen, og han sa til dem: Se, min
atid er for hånden.

b 2 Ne 26:29.
11a 3 Ne 21:1–11;

Mormon 5:20.
12a Hel 15:12–13.
13a Gal 3:7, 29;

1 Ne 15:13–17;

2 Ne 10:18;
3 Ne 30:2;
Abr 2:9–11.

15a Mika 5:8–15;
3 Ne 20:16–19;
21:12–21; L&p 87:5.

17a 3 Ne 20:11–12.
18a Jes 52:8–10.

b Esek 33:1–7.
vs Våke, vektere.

17 1a dvs å vende tilbake
til Faderen. Se vers 4.
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2 Jeg merker at dere er svake
så dere ikke kan aforstå alle
mine ord som Faderen har be-
falt meg å tale til dere nå.
3 Gå derfor hjem og aovervei

de ting jeg har sagt, og be til
Faderen i mitt navn så dere kan
forstå, og bbered deres sinn til
i cmorgen, og jeg kommer til
dere igjen.
4 Men nå agår jeg til Faderen

og også for å bvise meg for cIs-
raels tapte stammer, de er ikke
tapt for Faderen, for han vet
hvor han har ført dem.

5 Og det skjedde at da Jesus
hadde talt, så han seg omkring
i forsamlingen igjen og oppda-
get at de gråt og så ufravendt
på ham som om de ville be ham
være hos dem litt lenger.

6 Og han sa til dem: Se, mitt
indre er fylt av amedlidenhet
med dere.

7 Har dere noen som er syke
blant dere? Bring dem hit.
Har dere noen som er lamme
eller blinde eller halte eller
krøplinger eller spedalske eller
invalide eller som er døve eller
som er plaget på en eller annen
måte? Bring dem hit, og jeg vil
helbrede dem, for jeg har med-
lidenhet med dere, mitt indre
er fylt av barmhjertighet.

8 For jeg forstår at dere vil at
jeg skal vise dere hva jeg har
gjort for deres brødre i Jerusa-
lem, for jeg kan se at deres atro

er btilstrekkelig til at jeg kan
helbrede dere.

9 Og det skjedde at da han had-
de uttalt dette, kom hele forsam-
lingen — alle som én — frem
med sine syke og sine lidende
og sine lamme og med sine
blinde og med sine stumme og
med alle dem som var plaget
på en eller annen måte, og han
ahelbredet dem alle etter hvert
som de ble ført frem for ham.

10 Og alle, både de som hadde
blitt helbredet og de som var
friske, falt ned for hans føtter
og tilba ham. Og alle som kun-
ne komme til for folkemengden,
akysset hans føtter så de badet
hans føtter med sine tårer.

11 Og det skjedde at han befal-
te dem at de skulle hente sine
asmå barn.
12 Så hentet de sine små barn

og satte dem ned på marken
omkring ham, og Jesus sto midt
iblant dem. Og folkemengden
vek til side inntil de alle hadde
blitt ført frem for ham.

13 Og det skjedde at da de alle
hadde blitt ført frem og Jesus
sto midt iblant dem, befalte han
forsamlingen at de skulle akne-
le ned på marken.

14 Og det skjedde at da de
hadde knelt ned på marken, ble
Jesus opprørt i sitt indre og
sa: Fader, jeg er abekymret på
grunn av ugudeligheten blant
dem som er av Israels hus.

2a Joh 16:12;
L&p 78:17–18.

3a vs Fordype seg.
b L&p 132:3.
c 3 Ne 19:2.

4a 3 Ne 18:39.
b 3 Ne 16:1–3.

c vs Israel — Israels
ti tapte stammer.

6a vs Medlidenhet.
8a Luk 18:42.

b 2 Ne 27:23;
Ether 12:12.

9a Mosiah 3:5;

3 Ne 26:15.
10a Luk 7:38.
11a Mat 19:13–14;

3 Ne 26:14, 16.
13a Luk 22:41;

Apg 20:36.
14a Moses 7:41.
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15 Og da han hadde sagt disse
ord, knelte han også selv ned på
marken. Og se, han ba til Fade-
ren, og hans bønn kan ikke skri-
ves, og forsamlingen som hørte
ham, bar vitnesbyrd om det.

16 Og på denne måten vitner
de: Aldri før har noe aøye sett
eller noe øre hørt så store og
vidunderlige ting som vi så og
hørte Jesus tale til Faderen.
17 Og ingen atunge kan uttale,

heller ikke kan noe menneske
skrive eller noe menneskehjer-
te fatte så store og vidunderlige
ting som vi både så og hørte
Jesus uttale. Og ingen kan fore-
stille seg hvilken glede som fylte
våre sjeler da vi hørte ham be til
Faderen for oss.

18 Og det skjedde at da Jesus
hadde avsluttet sin bønn til
Faderen, reiste han seg, men
forsamlingens aglede var så stor
at de var helt overveldet.
19 Og det skjedde at Jesus tal-

te til dem og ba dem reise seg.
20 Og de reiste seg fra marken,

og han sa til dem: Velsignet er
dere på grunn av deres tro. Og
se, min glede er fullkommen.

21 Og da han hadde sagt disse
ord, agråt han, og forsamlingen
bar vitnesbyrd om det. Og han
tok deres små barn en for en og
bvelsignet dem og ba til Fade-
ren for dem.

22 Og da han hadde gjort det-
te, gråt han igjen.

23 Og han talte til forsamlingen
og sa til dem: Se, deres små.

24 Og da de så seg om for å få

øye på dem, kastet de et blikk
opp mot himmelen, og de så
himmelen åpne seg, og de så
engler stige ned fra himmelen
likesom omgitt av ild. Og de
kom ned og aomringet disse
små, og de var omkranset av
ild, og englene betjente dem.

25 Og forsamlingen så og hør-
te og bar vitnesbyrd, og de vet
at deres vitnesbyrd er sant, for
alle sammen, hver eneste en av
dem, så og hørte selv, og deres
antall var omtrent to tusen fem
hundre sjeler, og de besto av
menn, kvinner og barn.

KAPITTEL 18

Jesus innstifter nadverden blant
nephittene — De blir befalt alltid
å be i hans navn — De som spiser
hans kjød og drikker hans blod
uverdig, blir fordømt — Disiplene
får myndighet til å meddele Den
Hellige Ånd. Ca. 34 e.Kr.
Og det skjedde at Jesus befalte
sine disipler at de skulle bringe
ham noe abrød og vin.
2 Og mens de gikk for å hente

brød og vin, befalte han forsam-
lingen at de skulle sette seg ned
på marken.

3 Og da disiplene hadde kom-
met med abrød og vin, tok han
av brødet og brøt og velsignet
det, og han ga til disiplene og
befalte dem at de skulle spise.

4 Og da de hadde spist og var
mettet, befalte han dem å gi til
forsamlingen.

16a Jes 64:4; 1 Kor 2:9;
L&p 76:10, 114–119.

17a 2 Kor 12:4.

18a vs Glede.
21a Joh 11:35.

b Mark 10:14–16.

24a Hel 5:23–24, 43–45.
18 1a Mat 26:26–28.

3a vs Nadverd.
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5 Og da forsamlingen hadde
spist og var mettet, sa han til
disiplene: Se, én blant dere vil
bli ordinert, og til ham vil jeg gi
myndighet så han skal abryte
brød og velsigne det og gi det
til min kirkes folk, til alle som
tror og blir døpt i mitt navn.
6 Og dette skal dere alltid se til

å gjøre på samme måte som jeg
har gjort, slik som jeg har brutt
brød og velsignet det og gitt
det til dere.

7 Og dette skal dere gjøre til
aminne om mitt legeme, som
jeg har vist dere. Og det skal
være et vitnesbyrd for Faderen
at dere alltid husker meg. Og
hvis dere alltid husker meg,
skal min Ånd være hos dere.
8 Og det skjedde at da han

hadde sagt disse ord, befalte
han sine disipler at de skulle ta
av vinen i kalken og drikke av
den, og at de også skulle gi til
forsamlingen så de kunne drik-
ke av den.

9 Og det skjedde at de gjorde
så og drakk av den og ble met-
tet. Og de ga til forsamlingen,
og de drakk, og de ble mettet.

10 Og da disiplene hadde gjort
dette, sa Jesus til dem: Velsignet
er dere for dette som dere har
gjort, for dette oppfyller mine
befalinger, og dette vitner for
Faderen at dere er villige til å
gjøre det som jeg har befalt dere.

11 Og dette skal dere alltid
gjøre for dem som omvender
seg og blir døpt i mitt navn. Og

dere skal gjøre det til minne om
mitt blod som jeg har utgytt for
dere, så dere kan vitne for Fade-
ren at dere alltid husker meg.
Og hvis dere alltid husker meg,
skal min Ånd være hos dere.

12 Og jeg gir dere en befaling
at dere skal gjøre disse ting. Og
velsignet er dere hvis dere alltid
gjør disse ting, for da er dere
bygget på min aklippe.
13 Men den blant dere som gjør

mer eller mindre enn dette, er
ikke bygget på min klippe, men
er bygget på sandgrunn. Og når
regnet skyller ned, flommen
kommer og vindene blåser og
slår imot dem, skal de afalle, og
bhelvetes porter står åpne for å
ta imot dem.

14 Derfor, velsignet er dere
hvis dere holder mine befalin-
ger som Faderen har befalt meg
at jeg skulle gi dere.

15 Sannelig, sannelig sier jeg
dere, dere må alltid våke og abe
så dere ikke blir fristet av dje-
velen og blir ført bort av ham
som fanger.

16 Og slik som jeg har bedt
blant dere, skal dere også be i
min kirke, blant mitt folk som
omvender seg og blir døpt i
mitt navn. Se, jeg er alyset, jeg
har vist dere et beksempel.

17 Og det skjedde at da Jesus
hadde talt disse ord til sine di-
sipler, vendte han seg igjen til
forsamlingen og sa til dem:

18 Se, sannelig, sannelig sier
jeg dere, dere må alltid våke og

5a Moroni 4.
7a Moroni 4:3.

12a vs Klippe (sten).
13a vs Frafall.

b 3 Ne 11:39.
15a Alma 34:17–27.

vs Bønn.
16a vs Lys, Kristi lys.

b vs Jesus Kristus —
Eksempel, Jesu
Kristi.
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be så dere ikke kommer i fristel-
se, for aSatan ønsker å ha dere så
han kan sikte dere som hvete.

19 Derfor må dere alltid be til
Faderen i mitt navn.

20 Og ahva som helst dere
ber Faderen om i mitt navn
som er riktig, med tro på at
dere skal få det, se, det skal bli
gitt dere.

21 aBe til Faderen i deres fami-
lier, alltid i mitt navn, så deres
hustru og deres barn kan bli
velsignet.

22 Og se, dere skal komme
sammen ofte, og dere skal ikke
forby noen å komme til dere
når dere kommer sammen, men
la dem komme til dere og forby
dem ikke.

23 Men dere skal abe for dem
og ikke kaste dem ut. Og hvis
de kommer til dere ofte, skal
dere be til Faderen for dem i
mitt navn.
24 Derfor, løft deres alys opp

så det kan skinne for verden. Se,
jeg er det blys som dere skal løf-
te opp — det dere har sett meg
gjøre. Se, dere ser at jeg har bedt
til Faderen, og dere har alle
vært vitne til det.

25 Og dere ser at jeg har befalt
at aingen av dere skulle gå bort,
men har i stedet befalt at dere
skulle komme til meg så dere
kunne bføle og se, og slik skal
dere også gjøre for verden. Og

enhver som bryter dette bud,
lar seg lede ut i fristelse.

26 Og nå skjedde det at da
Jesus hadde talt disse ord,
vendte han igjen sine øyne mot
de disipler han hadde utvalgt,
og sa til dem:

27 Se, sannelig, sannelig sier
jeg dere, jeg gir dere enda en
befaling og så må jeg gå til min
aFader så jeg kan oppfylle ban-
dre befalinger som han har
gitt meg.

28 Og se, dette er den befaling
som jeg gir dere, at dere ikke
med vitende og vilje skal la
noen ata del i mitt kjød og blod
buverdig når dere forretter.

29 For den som spiser og drik-
ker mitt kjød og ablod buverdig,
spiser og drikker fordømmelse
over sin sjel. Derfor, hvis dere
vet at noen er uverdig til å spise
og drikke av mitt kjød og blod,
skal dere forby ham.

30 Likevel skal dere ikke akas-
te ham ut fra deres midte, men
dere skal betjene ham og be til
Faderen for ham i mitt navn.
Og hvis han omvender seg og
blir døpt i mitt navn, da skal
dere ta imot ham og skal gi ham
av mitt kjød og blod.

31 Men hvis han ikke omven-
der seg, skal han ikke regnes
blant mitt folk, så han ikke kan
ødelegge mitt folk, for se, jeg
kjenner amine får, og de er talte.

18a Luk 22:31;
2 Ne 2:17–18;
L&p 10:22–27.

20a Mat 21:22;
Hel 10:5;
Moroni 7:26;
L&p 88:63–65.

21a Alma 34:21.

23a 3 Ne 18:30.
24a Mat 5:16.

b Mosiah 16:9.
25a Alma 5:33.

b 3 Ne 11:14–17.
27a vs Gud, guddommen

— Gud Faderen.
b 3 Ne 16:1–3.

28a 1 Kor 11:27–30.
b Mormon 9:29.

29a vs Blod; Nadverd.
b L&p 46:4.

30a L&p 46:3.
31a Joh 10:14;

Alma 5:38;
3 Ne 15:24.
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32 Likevel skal dere ikke kaste
ham ut av deres synagoger
eller fra steder hvor dere tilber.
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 ahelbrede
dem. Og dere skal være et mid-
del til å bringe dem frelse.

33 Derfor, følg disse ord som
jeg har gitt dere som befaling,
så dere ikke kommer under
afordømmelse, for ve den som
Faderen fordømmer.
34 Og jeg gir dere disse befa-

linger på grunn av den ordstrid
som har vært blant dere. Og
velsignet er dere hvis det aikke
er noen ordstrid blant dere.

35 Og nå går jeg til Faderen
fordi det er nødvendig at jeg
går til Faderen afor deres skyld.

36 Og det skjedde at da Jesus
hadde sluttet å tale, rørte han
med ahånden ved de bdisipler
som han hadde utvalgt, en etter
en, til han hadde rørt ved dem
alle, og talte til dem mens han
rørte ved dem.
37 Og forsamlingen hørte ikke

de ord som han talte, derfor bar
de ikke vitnesbyrd om det. Men
disiplene bar vitnesbyrd om at
han ga dem amyndighet til å
meddele bDen Hellige Ånd, og
jeg vil senere vise dere at dette
vitnesbyrd er sant.

38 Og det skjedde at da Jesus
hadde rørt ved dem alle, kom

det en asky og overskygget for-
samlingen så de ikke kunne se
Jesus.

39 Og mens de var overskyg-
get, gikk han bort fra dem og
fór opp til himmelen. Og disi-
plene så og bar vitnesbyrd om at
han fór opp til himmelen igjen.

KAPITTEL 19

De tolv disipler betjener folket og
ber for å motta Den Hellige Ånd —
Disiplene blir døpt og mottar Den
Hellige Ånd og blir betjent av eng-
ler — Jesus ber og bruker ord som
ikke kan skrives — Han bærer vit-
nesbyrd om den overmåte store tro
disse nephittene har. Ca. 34 e.Kr.
Og nå skjedde det at da Jesus
hadde fart opp til himmelen,
ble forsamlingen oppløst, og
hver mann tok sin hustru og
sine barn og vendte tilbake til
sitt eget hjem.

2 Og det ble straks kunngjort
blant folket, før det ennå var
mørkt, at forsamlingen hadde
sett Jesus og at han hadde be-
tjent dem og at han også ville
vise seg for forsamlingen neste
dag.

3 Ja, og hele natten igjennom
spredte ryktet om Jesus seg, og
så godt ble det gjort kjent for
folket at det var mange, ja, et
overmåte stort antall, som arbei-
det overmåte hårdt hele den
natten, så de neste dag kunne

32a 3 Ne 9:13–14;
L&p 112:13.

33a vs Fordømme,
fordømmelse.

34a 3 Ne 11:28–30.

35a 1 Joh 2:1;
2 Ne 2:9;
Moroni 7:27–28;
L&p 29:5.

36a vs Håndspåleggelse.

b 1 Ne 12:7; 3 Ne 19:4.
37a vs Kraft, makt.

b vs Hellige Ånds
gave, Den.

38a 2M 19:9, 16.
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være på det sted hvor Jesus
skulle vise seg for forsamlingen.
4 Og det skjedde neste dag da

folket var samlet, se, Nephi og
hans bror, som han hadde opp-
vakt fra de døde og som het
Timoteus, og også hans sønn
som het Jonas, og også Mathoni
og hans bror Mathoniha, og
Kumen og Kumenonhi og Jere-
mia og Shemnon og Jonas og
Sidkia og Jesaja — dette var
navnene på de disiplene som
Jesus hadde utvalgt — og det
skjedde at de gikk frem og sto
midt i forsamlingen.

5 Og se, forsamlingen var
så stor at de delte den i tolv
grupper.

6 Og de tolv underviste for-
samlingen, og se, de lot forsam-
lingen knele ned på marken og
be til Faderen i Jesu navn.

7 Og disiplene ba også til Fade-
ren i Jesu navn, og det skjedde at
de reiste seg og betjente folket.

8 Og da de hadde sagt de sam-
me ord som Jesus hadde talt,
uten avvikelse fra de ord som
Jesus hadde talt, se, da knelte
de igjen og ba til Faderen i Jesu
navn.

9 Og de ba om det som de øn-
sket mest, og de ønsket at aDen
Hellige Ånd skulle bli gitt dem.

10 Og da de hadde bedt på
denne måten, gikk de ned til
vannkanten, og forsamlingen
fulgte dem.

11 Og det skjedde at Nephi
gikk aned i vannet og ble døpt.
12 Og han kom opp av vannet

og begynte å døpe, og han døp-
te alle dem som Jesus hadde
utvalgt.

13 Og det skjedde at da de alle
var adøpt og hadde kommet opp
av vannet, falt Den Hellige Ånd
på dem, og de ble fylt med
bDen Hellige Ånd og med ild.

14 Og se, det så ut som de ble
aomkranset av ild, og den kom
ned fra himmelen, og forsam-
lingen var vitne til det og bar
vitnesbyrd om det, og engler
kom ned fra himmelen og be-
tjente dem.

15 Og det skjedde at mens
englene betjente disiplene, se,
da kom Jesus og sto midt iblant
dem og betjente dem.

16 Og det skjedde at han tal-
te til forsamlingen og befalte
dem at de skulle knele ned på
marken igjen, og at hans disi-
pler også skulle knele ned på
marken.

17 Og det skjedde at da de alle
hadde knelt ned på marken,
befalte han sine disipler at de
skulle be.

18 Og se, de begynte å be, og
de ba til Jesus og kalte ham sin
Herre og sin Gud.

19 Og det skjedde at Jesus
trakk seg tilbake og gikk et lite
stykke bort fra dem og bøyde
seg til jorden, og han sa:

20 Fader, jeg takker deg for
at du har gitt Den Hellige Ånd
til disse som jeg har utvalgt, og
det er på grunn av deres tro på
meg at jeg har valgt dem ut av
verden.

19 9a 3 Ne 9:20.
11a 3 Ne 11:23.
13a vs Dåp, døpe.

b 3 Ne 12:2;
Mormon 7:10.
vs Hellige Ånds

gave, Den.
14a Hel 5:23–24, 43–45;

3 Ne 17:24.
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21 Fader, jeg ber deg at du vil
gi Den Hellige Ånd til alle dem
som skal tro på deres ord.

22 Fader, du har gitt dem Den
Hellige Ånd fordi de tror på meg.
Og du ser at de tror på meg, for
du hører dem, og de ber til
meg. Og de ber til meg fordi jeg
er hos dem.

23 Og nå, Fader, jeg ber til deg
for dem, og også for alle dem
som skal tro på deres ord, så de
kan tro på meg, så jeg kan være
i dem alikesom du, Fader, er i
meg, så vi kan være bett.

24 Og det skjedde at da Jesus
således hadde bedt til Faderen,
kom han til sine disipler, og se,
de fortsatte å be til ham uten
opphør, og de brukte ikke aman-
ge ord, for det ble gitt dem hva
de skulle bbe om, og de var fylt
med lengsel.
25 Og det skjedde at Jesus

velsignet dem mens de ba til
ham. Og han smilte til dem, og
lyset fra hans aansikt skinte på
dem, og se, de var like bhvite
som Jesu ansikt og som hans
klær. Og se, hvitheten av dette
overgikk all annen hvithet, ja,
ikke noe på jorden kunne bli så
hvitt som dette.
26 Og Jesus sa til dem: Vedbli i

bønn, og de sluttet ikke å be.
27 Og han vendte seg fra dem

igjen og gikk et lite stykke bort
og bøyde seg til jorden, og han
ba til Faderen igjen og sa:

28 Fader, jeg takker deg for at

du har arenset dem som jeg har
utvalgt på grunn av deres tro,
og jeg ber for dem, og også for
dem som skal tro på deres ord,
at de kan bli renset ved meg ved
å tro på deres ord, likesom de
er renset ved meg.

29 Fader, jeg ber ikke for ver-
den, men for dem som du har
gitt meg aut av verden på grunn
av deres tro, at de kan bli renset
ved meg, så jeg kan være i dem
likesom du, Fader, er i meg, så
vi kan være ett, så jeg kan bli
herliggjort ved dem.

30 Og da Jesus hadde talt
disse ord, kom han igjen til
sine disipler, og se, de ba til
ham, standhaftig og uten opp-
hør, og han smilte til dem igjen,
og se, de var ahvite likesom
Jesus.

31 Og det skjedde at han igjen
gikk et lite stykke bort og ba til
Faderen.

32 Og ingen tunge kan uttale
ordene i hans bønn, heller ikke
kan ordene i hans bønn askrives
av mennesker.

33 Og forsamlingen hørte og
bærer vitnesbyrd om det, og
deres hjerter var åpne, og de
forsto med sine hjerter ordene i
hans bønn.

34 Ikke desto mindre, så stor-
slagne og vidunderlige var
ordene i hans bønn at de ikke
kan skrives, heller ikke kan de
auttales av mennesker.
35 Og det skjedde at da Jesus

23a 3 Ne 9:15.
b Joh 17:21–23.

vs Enhet, enighet.
24a Mat 6:7.

b L&p 46:30.
25a 4M 6:23–27.

b vs Forklarelse —
Forklarede
skapninger.

28a Moroni 7:48;
L&p 50:28–29;
88:74–75.

vs Ren, renhet.
29a Joh 17:6.
30a Mat 17:2.
32a L&p 76:116.
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3 Ne 17:17.
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hadde avsluttet sin bønn, kom
han igjen til disiplene og sa til
dem: Så stor atro har jeg aldri
sett blant noen jøder, derfor
kunne jeg ikke vise dem så sto-
re mirakler på grunn av deres
bvantro.

36 Sannelig sier jeg dere: Ingen
av dem har sett så store ting
som dere har sett, heller ikke
har de hørt så store ting som
dere har hørt.

KAPITTEL 20

Jesus tilveiebringer brød og vin på
en mirakuløs måte og forretter
nadverden for folket igjen — Lev-
ningen av Jakob vil komme til
kunnskap om Herren sin Gud og
vil få det amerikanske fastland til
arv — Jesus er den profet som er
likesom Moses, og nephittene er
barn av profetene — Andre av
Herrens folk vil bli samlet til Jeru-
salem. Ca. 34 e.Kr.
Og det skjedde at han befalte
forsamlingen og også disiplene,
at de skulle avslutte sin bønn.
Og han befalte dem at de ikke
skulle slutte å abe i sitt hjerte.
2 Og han befalte dem at de

skulle reise seg og stå på sine
ben. Og de reiste seg og sto på
sine ben.

3 Og det skjedde at han brøt
brød igjen og velsignet det og
ga disiplene det å spise.

4 Og da de hadde spist, befalte

han dem at de skulle bryte brød
og gi det til forsamlingen.

5 Og da de hadde gitt det til
forsamlingen, ga han dem også
vin å drikke og befalte dem at de
skulle gi den til forsamlingen.

6 Nå hadde hverken disiplene
eller forsamlingen hatt med seg
abrød eller vin.
7 Men han aga dem i sann-

het brød å spise og også vin å
drikke.

8 Og han sa til dem: Den som
aspiser av dette brød, spiser av
mitt legeme til sin sjel, og den
som drikker av denne vin, drik-
ker av mitt blod til sin sjel. Og
hans sjel skal aldri hungre eller
tørste, men bli mettet.

9 Og da hele forsamlingen had-
de spist og drukket, se, da ble
de fylt med Ånden, og de ropte
ut med én stemme og lovpriste
Jesus, som de både så og hørte.

10 Og det skjedde at da de alle
hadde lovprist Jesus, sa han til
dem: Se, nå avslutter jeg den be-
faling som Faderen har befalt
meg angående dette folk, som
er en levning av Israels hus.

11 Dere husker at jeg talte til
dere og sa at når aJesajas bord
skulle bli oppfylt — se, de er
skrevet, dere har dem hos dere,
derfor skal dere granske dem —
12 og sannelig, sannelig sier

jeg dere at når de skal bli opp-
fylt, da oppfylles apakten som
Faderen har inngått med sitt
folk, O Israels hus.

35a vs Tro.
b Mat 13:58.

vs Vantro.
20 1a 2 Ne 32:9;

Mosiah 24:12.
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23:1–3.
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13 Og da skal alevningene som
skal være badspredt over hele
jorden, bli csamlet inn fra øst og
fra vest og fra syd og fra nord,
og de skal bringes til dkunn-
skap om Herren sin Gud, som
har forløst dem.

14 Og Faderen har befalt meg
å gi dere dette land til aarveland.
15 Og jeg sier til dere at hvis

hedningefolkene ikke aomven-
der seg etter den velsignelse
som de mottar etter å ha ad-
spredt mitt folk,

16 da skal dere som er en lev-
ning av Jakobs hus, gå ut blant
dem, og dere skal være midt
iblant dem som skal være man-
ge og dere skal være blant dem
som en løve blant skogens dyr
og som en aungløve blant fåre-
hjorder, som, hvis den farer
frem, både btråkker ned og river
i stykker, og ingen kan redde.

17 Din hånd skal bli løftet mot
dine motstandere, og alle dine
fiender skal bli utryddet.

18 Og jeg vil asamle mitt folk
som en mann samler sine korn-
bånd til treskeplassen.

19 For jeg vil styrke mitt folk
som Faderen har sluttet pakt
med, ja, jeg vil gjøre ditt ahorn
til jern, og dine klover til kob-
ber. Og du skal knuse mange
folk, og jeg vil vie deres bytte

til Herren og deres gods til hele
jordens Herre. Og se, jeg er den
som gjør det.

20 Og det skal skje, sier Fade-
ren, at mitt arettferdighets sverd
skal henge over dem på den
dag, og hvis de ikke omvender
seg, skal det falle på dem, sier
Faderen, ja, på alle hedninge-
folkenes nasjoner.

21 Og det skal skje at jeg vil
grunnfeste mitt afolk, O Israels
hus.

22 Og se, dette folk vil jeg
grunnfeste i dette land for å
oppfylle den apakt jeg inngikk
med deres far Jakob, og det skal
bli et bnytt Jerusalem. Og him-
melens krefter skal være midt
iblant dette folk, ja, også cjeg vil
være midt iblant dere.

23 Se, jeg er den som Moses
omtalte da han sa: aEn profet
likesom meg skal Herren deres
Gud oppreise dere av deres
brødre. Ham skal dere høre på i
alt han sier til dere, og det skal
skje at hver sjel som ikke vil
høre denne profet, skal bli av-
skåret fra folket.

24 Sannelig sier jeg dere, ja, og
aalle profetene fra Samuel og de
som har fulgt etter ham, alle
som har talt, har vitnet om meg.

25 Og se, dere er barn av pro-
fetene og er av Israels hus. Og
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dere er av den apakt som Fade-
ren inngikk med deres fedre da
han sa til Abraham: Og i din
bætt skal alle jordens slekter
velsignes.

26 Faderen har oppreist meg
til dere først og har sendt meg
for å velsigne dere ved å avende
hver og en av dere bort fra der-
es synder, og dette fordi dere er
paktens barn.
27 Og etter at dere ble velsig-

net, da oppfyller Faderen pak-
ten som han inngikk med
Abraham da han sa: aI din ætt
skal alle jordens slekter velsig-
nes ved at Den Hellige Ånd
gjennom meg blir utøst over
hedningefolkene, og denne vel-
signelse over bhedningefolkene
skal gjøre dem mektigere enn
alle, så mitt folk, Israels hus,
blir adspredt.

28 Og de skal bli en asvøpe for
folket i dette land. Ikke desto
mindre, når de har mottatt fyl-
den av mitt evangelium, hvis
de da forherder sine hjerter
mot meg, vil jeg la deres synder
komme over deres egne hoder,
sier Faderen.

29 Og jeg vil ahuske pakten
som jeg har inngått med mitt
folk. Og jeg har sluttet den pakt
med dem at jeg ville bsamle dem
i min egen beleilige tid og at jeg
ville gi dem tilbake deres cfedres
arveland, som er dJerusalems

land, som for evig er det lovede
land for dem, sier Faderen.

30 Og det skal skje at den
tid kommer da fylden av mitt
evangelium skal bli forkynt for
dem.

31 Og de skal atro på meg, at
jeg er Jesus Kristus, Guds Sønn,
og skal be til Faderen i mitt
navn.

32 Da skal deres avektere heve
sin røst og synge alle sammen,
for de skal se like for sine øyne.

33 Da vil Faderen samle dem
igjen og gi dem Jerusalem til
arveland.

34 Da skal de bryte ut og juble:
aSyng, Jerusalems ruiner, for
Faderen har trøstet sitt folk,
han har forløst Jerusalem.

35 Faderen har blottet sin
hellige arm for alle nasjoners
øyne, og alle jordens ender skal
se Faderens frelse, og Faderen
og jeg er ett.

36 Og da skal det som er skre-
vet, gå i oppfyllelse: aVåkn opp,
våkn opp, og kle deg i din styr-
ke, O Sion. Ta på deg dine
skjønne klær, O Jerusalem, den
hellige by, for heretter skal aldri
mer de uomskårne og de urene
komme inn i deg.

37 Ryst støvet av deg, stå opp,
ta plass, O Jerusalem! Frigjør
deg fra båndene om din hals, O
fangne Sions datter.

38 For så sier Herren: For intet

25a vs Pakten med
Abraham.

b 1M 12:1–3; 22:18.
26a Ord 16:6.
27a Gal 3:8;

2 Ne 29:14;
Abr 2:9.

b 3 Ne 16:6–7.

28a 3 Ne 16:8–9.
29a Jes 44:21;

3 Ne 16:11–12.
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innsamling.
c Amos 9:14–15.
d vs Jersalem.

31a 3 Ne 5:21–26; 21:26–29.

32a Jes 52:8;
3 Ne 16:18–20.
vs Våke, vektere.

34a Jes 52:9.
36a Jes 52:1–3;

L&p 113:7–10.
vs Sion.
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ble dere solgt, og uten penger
skal dere bli forløst.
39 Sannelig, sannelig sier jeg

dere at mitt folk skal kjenne mitt
navn, ja, på den dag skal de vite
at jeg er den som taler.

40 Og da skal de si: aHvor fag-
re er på fjellene hans føtter som
kommer med gledesbud til dem,
som bforkynner fred, som bæ-
rer godt budskap til dem, som
forkynner frelse, som sier til
Sion: Din Gud regjerer.

41 Og da skal et rop høres:
aBryt opp, bryt opp, dra ut der-
fra, rør ikke ved det som er
burent, dra ut fra hennes midte!
Vær crene, dere som bærer
Herrens kar!

42 For dere skal aikke dra ut i
hast eller flykte, for Herren vil
gå foran dere, og Israels Gud
skal være deres baktropp.

43 Se, min tjener skal gå frem
med visdom, han skal bli opp-
høyet og oppløftet og rage me-
get høyt.

44 Likesom mange var forun-
dret over deg — hans ansikt
var mer vansiret enn noe annet
menneskes, og hans skikkelse
mer enn noe annet menneske-
barns.
45 Slik skal han abestenke man-

ge nasjoner. Konger skal lukke
sin munn for ham, for det som
ikke var fortalt dem, det skal de
se, og det de ikke hadde hørt,
det skal de forstå.
46 Sannelig, sannelig sier jeg

dere, alle disse ting skal visselig

skje slik som Faderen har befalt
meg. Da skal denne pakt som
Faderen har inngått med sitt
folk, bli oppfylt, og da skal
aJerusalem igjen være befolket
av mitt folk, og det skal være
deres arveland.

KAPITTEL 21

Israel vil bli samlet når Mormons
bok kommer frem — Hedningefol-
kene vil bli grunnfestet i Amerika
og være et fritt folk — De vil bli
frelst hvis de tror og er lydige, ellers
vil de bli avskåret og utryddet —
Israel vil bygge det nye Jerusalem,
og de tapte stammer vil vende til-
bake. Ca. 34 e.Kr.
Og sannelig sier jeg dere, jeg
gir dere et tegn så dere kan vite
anår disse ting skal være nær
ved å skje — når jeg skal samle
mitt folk, O Israels hus, fra der-
es lange adspredelse og igjen
opprette mitt Sion iblant dem,

2 og se, dette vil jeg gi dere
som et tegn, for sannelig sier
jeg dere at når disse ting som jeg
kunngjør for dere, og som jeg
heretter skal kunngjøre for dere
av meg selv og ved Den Hellige
Ånds kraft som skal bli gitt til
dere av Faderen, skal bli kunn-
gjort for hedningefolkene så de
kan få kunnskap om dette folk
som er en levning av Jakobs
hus, og om dette mitt folk som
skal bli adspredt av dem,

3 sannelig, sannelig sier jeg

40a Jes 52:7; Nah 1:15;
Mosiah 15:13–18;
L&p 128:19.

b Mark 13:10;

1 Ne 13:37.
41a Jes 52:11–15.

b vs Ren og uren.
c L&p 133:5.

42a 3 Ne 21:29.
45a Jes 52:15.
46a Ether 13:5, 11.
21 1a vs Siste dager.



501 3 Nephi 21:4–12

dere at når adisse ting skal bli
kunngjort for dem av Faderen
og skal komme frem ved Fade-
ren fra dem til dere —

4 for det er ifølge Faderens
visdom at de skulle bli grunn-
festet i dette land og bli et afritt
folk ved Faderens makt, så dis-
se ting kunne komme frem fra
dem til en levning av deres ætt,
så den bpakt Faderen har inn-
gått med sitt folk, Israels hus,
kan bli oppfylt —

5 derfor, når dette verk og de
verker som heretter skal utar-
beides blant dere, skal komme
frem fra ahedningefolkene til
deres bætt som skal synke ned i
vantro på grunn av synd,

6 for det er på denne måten
Faderen ønsker at det skal kom-
me frem fra ahedningefolkene,
så han kan vise hedningefolkene
sin makt, så hedningefolkene,
hvis de ikke forherder sine hjer-
ter, kan omvende seg og komme
til meg og bli døpt i mitt navn
og få kunnskap om sannheten i
min lære, så de kan bli bregnet
blant mitt folk, O Israels hus,

7 og når disse ting skjer og der-
es aætt skal begynne å få kunn-
skap om disse ting, skal det
være et tegn for dem, så de kan
vite at Faderens verk allerede
har begynt for å oppfylle pakten

som han har inngått med det
folk som er av Israels hus.

8 Og når den dag kommer, skal
det skje at konger skal lukke sin
munn, for det som ikke hadde
blitt fortalt dem, skal de se, og
det de ikke hadde hørt, skal
de forstå.

9 For på den dag skal Faderen
for min skyld utføre et verk som
skal være et stort og avidunder-
lig verk blant dem, og det skal
finnes noen blant dem som ikke
vil tro det, selv om en mann
skal forkynne det for dem.

10 Men se, min tjeners liv skal
være i min hånd, derfor skal de
ikke skade ham, selv om han
skal bli avansiret av dem. Like-
vel vil jeg helbrede ham, for jeg
vil vise dem at bmin visdom er
større enn djevelens list.

11 Derfor skal det skje at hver
den som ikke vil tro på mine
ord — jeg er Jesus Kristus —
som Faderen skal la aham bringe
frem til hedningefolkene og skal
gi ham kraft så han skal bringe
dem frem til hedningefolkene
(det skal bli gjort helt slik som
Moses sa), de skal bli bavskåret
fra mitt folk som er av pakten.

12 Og mitt folk som er en lev-
ning av Jakob, skal være blant
hedningefolkene, ja, midt iblant
dem som en aløve blant skogens
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dyr, som en ungløve blant
fårehjorder, som btråkker ned
og river i stykker der hvor den
farer frem, og ingen kan redde.

13 Deres hånd skal løftes mot
deres motstandere, og alle der-
es fiender skal bli avskåret.

14 Ja, ve hedningefolkene hvis
de ikke aomvender seg, for det
skal skje på den dag, sier Fade-
ren, at jeg vil rydde alle dine
hester ut av din midte, og jeg
vil ødelegge dine stridsvogner.

15 Og jeg vil utrydde byene i
ditt land og bryte ned alle dine
festninger.

16 Og jeg vil utrydde all troll-
dom i ditt land, og du skal ikke
mer ha sannsigere.

17 Dine autskårne bilder og
dine billedstøtter vil jeg også
rydde ut av din midte, og du
skal ikke mer tilbe dine egne
henders verk.
18 Og jeg vil rive opp dine

lunder i din midte, likeledes vil
jeg ødelegge dine byer.

19 Og det skal skje at all aløgn
og alt bedrageri og all misunnel-
se og strid og prestelist og hor
skal avskaffes.

20 For det skal skje, sier Fade-
ren, at alle som på den dag ikke
vil omvende seg og komme til
min elskede Sønn, dem vil jeg
utrydde av mitt folk, O Israels
hus.

21 Og jeg vil i vrede ta
hevn over dem, likesom over

hedningene, slik som de ikke
har hørt om.

22 Men hvis de vil omvende
seg og lytte til mine ord og ikke
forherde sine hjerter, vil jeg
aopprette min kirke blant dem,
og de skal komme inn i pakten
og bli bregnet blant denne lev-
ning av Jakob, til hvem jeg har
gitt dette land i arv.

23 Og de skal hjelpe mitt folk,
levningen av Jakob, og også alle
av Israels hus som skal komme,
så de kan bygge en by som skal
kalles det nye aJerusalem.
24 Og da skal de hjelpe mitt

folk, så alle som er adspredt
over hele landets overflate,
kan bli samlet inn til det nye
Jerusalem.

25 Og da skal ahimmelens kraft
komme ned blant dem, og bjeg
vil også være midt iblant dem.

26 Og da, ja, på den dag dette
evangelium skal bli forkynt
blant levningen av dette folk,
skal Faderens verk begynne.
Sannelig sier jeg dere at på den
dag skal Faderens verk abegyn-
ne blant alle de adspredte av mitt
folk, ja, også blant de stammer
som er gått btapt som Faderen
har ført ut av Jerusalem.

27 Ja, verket skal begynne blant
alle de aadspredte av mitt folk
ved at Faderen bereder veien, så
de kan komme til meg, så de
kan påkalle Faderen i mitt navn.

28 Ja, og da skal verket
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begynne ved at Faderen bereder
veien blant alle nasjoner, så
hans folk kan asamles hjem til
sitt arveland.
29 Og de skal dra ut fra alle

nasjoner, og de skal ikke dra
ut i ahast eller flykte, for jeg vil
gå foran dem, sier Faderen,
og jeg vil også være deres
baktropp.

KAPITTEL 22

I de siste dager vil Sion og hennes
staver bli opprettet, og Israel vil
bli samlet med barmhjertighet og
ømhet — De vil seire — Sammen-
lign med Jesaja 54. Ca. 34 e.Kr.
Og da skal det som er skrevet,
gå i oppfyllelse: Syng du ufrukt-
bare som ikke fødte, bryt ut i
afryderop og juble, du som ikke
hadde fødselsveer, for den
ufruktbare har flere barn enn
den gifte hustru, sier Herren.
2 Utvid plassen for ditt telt og

la dem spenne ut teppene til
dine boliger. Spar ikke, forleng
dine snorer og forsterk dine
astaver.
3 For du skal bre deg ut til høy-

re og til venstre, og din ætt skal
ta ahedningefolkene i eie og
befolke de byer som er forlatt.

4 Frykt ikke, for du skal
ikke gjøres skamfull, heller
ikke skal du bli ydmyket, for
du skal ikke gjøres til askamme,
for din ungdoms skam skal du

glemme og ikke erindre din
ungdoms vanære, og din enke-
stands vanære skal du ikke mer
komme ihu.

5 For din skaper — din ekte-
mann, Hærskarenes Herre er
hans navn — og din Forløser,
Israels Hellige, all jordens Gud
skal han kalles.

6 For Herren har kalt deg som
en forlatt og i ånden bedrøvet
kvinne og en ungdomshustru
da du ble forkastet, sier din
Gud.

7 For et lite øyeblikk forlot jeg
deg, men med stor barmhjertig-
het vil jeg samle deg.

8 I et øyeblikks vrede skjulte
jeg mitt ansikt for deg en stund,
men med evig godhet vil jeg ha
abarmhjertighet med deg, sier
Herren din Forløser.

9 For adette er for meg som
bNoahs vannflom, for likesom
jeg har sverget at Noahs vann-
flom aldri mer skulle gå over
jorden, slik har jeg sverget at
jeg ikke ville være vred på deg.

10 For afjellene skal vike og
høydene flyttes, men min god-
het skal ikke bvike fra deg, heller
ikke skal min fredspakt rokkes,
sier Herren som har barmhjer-
tighet med deg.

11 Du plagede, du som har
drevet omkring i uværet og in-
gen trøst har funnet. Se, jeg vil
legge dine abyggestener i spyd-
glans og bygger dine grunn-
murer med safirer.
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12 Og jeg vil lage dine vinduer
av rubiner og dine porter av
karfunkelstener og hele din
ringmur av kostbare stener.

13 Og aalle dine barn skal væ-
re undervist av Herren, og stor
skal dine barns fred være.

14 I arettferdighet skal du
grunnfestes, du skal være langt
fra undertrykkelse — for du
skal ikke frykte — og fra red-
sel, for den skal ikke komme
deg nær.
15 Se, de skal visselig gå sam-

men mot deg, ikke ved meg. De
som går sammen mot deg, skal
falle for din skyld.

16 Se, jeg har skapt smeden
som blåser på kullene i ilden
og som lager et redskap til sitt
arbeid, og jeg har skapt ødeleg-
geren til å ødelegge.

17 Ingen våpen som blir smidd
mot deg, skal ha fremgang, og
hver tunge som går i rette med
deg, skal du fordømme. Dette
er arven til Herrens tjenere, og
deres rettferdighet er fra meg,
sier Herren.

KAPITTEL 23

Jesus godkjenner Jesajas ord —
Han befaler folket å granske profe-
tene — Lamanitten Samuels ord
om oppstandelsen blir føyet til deres
opptegnelser. Ca. 34 e.Kr.
Og se, nå sier jeg til dere at dere
burde agranske disse ting. Ja, jeg
befaler dere at dere gransker

disse ting med flid, for store er
bJesajas ord.

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

3 Og ting som han talte, har
skjedd og askal skje ifølge de
ord som han talte.

4 Gi derfor akt på mine ord.
Skriv de ting som jeg har fortalt
dere, og i Faderens beleilige tid
og ifølge hans vilje skal de gå
ut til hedningefolkene.

5 Og den som vil lytte til mine
ord og omvender seg og blir
døpt, skal bli frelst. Gransk
aprofetene, for det er mange som
vitner om disse ting.

6 Og nå skjedde det at da Jesus
hadde sagt disse ord, sa han til
dem igjen — etter at han hadde
forklart alle Skriftene for dem
som de hadde mottatt, sa han
til dem: Se, jeg vil at dere skal
skrive andre skrifter som dere
ikke har.

7 Og det skjedde at han sa til
Nephi: Hent opptegnelsen som
dere har ført.

8 Og da Nephi hadde hentet
opptegnelsene og lagt dem for-
an ham, kastet han et blikk på
dem og sa:

9 Sannelig sier jeg dere: Jeg
befalte min tjener, lamanitten
aSamuel, at han skulle vitne for
dette folk at på den dag da Fade-
ren skulle herliggjøre sitt navn
ved meg, var det bmange chellige

13a Jer 31:33–34.
14a vs Rettferdig,

rettferdighet.
23 1a vs Skriftene.

b 2 Ne 25:1–5;
Mormon 8:23.
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5a Luk 24:25–27.
9a Hel 13:2.

b Hel 14:25.
c vs Hellig.
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som skulle doppstå fra de døde
og skulle vise seg for mange og
skulle betjene dem. Og han sa
til dem: Var det ikke så?

10 Og hans disipler svarte ham
og sa: Jo, Herre, Samuel profe-
terte ifølge dine ord, og de gikk
alle i oppfyllelse.

11 Og Jesus sa til dem: Hvorfor
har dere så ikke skrevet disse
ting, at mange hellige oppsto
og viste seg for mange og be-
tjente dem?

12 Og det skjedde at Nephi
husket at dette ikke hadde blitt
skrevet.

13 Og det skjedde at Jesus
befalte at det skulle skrives.
Derfor ble det skrevet ifølge
det han befalte.

14 Og nå skjedde det at da
Jesus hadde agitt en samlet for-
klaring av alle Skriftene som de
hadde skrevet, befalte han dem
å undervise om de ting som
han hadde forklart for dem.

KAPITTEL 24

Herrens sendebud vil berede veien
for det annet komme — Kristus
skal holde dom — Israel blir befalt
å betale tiende og offergaver — En
minnebok blir ført — Sammenlign
med Malakias 3. Ca. 34 e.Kr.
Og det skjedde at han befalte
dem at de skulle skrive de ord
som Faderen hadde gitt Mala-
kias og som han ville fortelle

dem om. Og det skjedde at etter
at de var skrevet ned, forklarte
han dem. Og dette er de ord
som han fortalte dem: Slik talte
Faderen til Malakias: Se, jeg vil
sende mitt asendebud, og han
skal rydde vei foran meg. Brått
skal han komme til sitt tempel,
Herren som dere søker, paktens
sendebud som dere fryder dere
over. Se, han skal komme, sier
Hærskarenes Herre.

2 Men hvem kan autholde den
dagen han kommer, og hvem
kan bli stående når han viser
seg? For han er som bsmelte-
rens ild og som tvetterens lut.

3 Og han skal sitte og smelte
og rense sølvet, og han skal ren-
se aLevis sønner og lutre dem
som gull og sølv så de kan bofre
et offer til Herren i rettferdighet.

4 Da skal Judas og Jerusalems
offergaver være Herren til be-
hag som i eldgamle dager og
som i fordums år.

5 Og jeg vil komme like til dere
og holde dom, og jeg vil være
snar til å vitne mot trollmennene
og mot horkarene og mot dem
som sverger falsk, og mot dem
som holder tilbake dagarbeide-
rens lønn og undertrykker en-
ken og den afarløse, og som
viser den fremmede bort og
ikke frykter meg, sier Hærska-
renes Herre.

6 For jeg er Herren, jeg foran-
drer meg ikke. Derfor er dere,
Jakobs sønner, ikke tilintetgjort.
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7 Helt fra deres fedres dager
har dere aveket bort fra mine or-
dinanser og har ikke fulgt dem.
bVend om til meg, så vil jeg
vende meg til dere, sier Hærska-
renes Herre. Men dere sier: Hva
skal vi vende om fra?

8 Skal et menneske rane fra
Gud? Likevel har dere ranet fra
meg. Men dere sier: Hva har
vi ranet fra deg? aTienden og
boffergavene.

9 Dere er forbannet med en
forbannelse, for dere har ranet
fra meg, ja, hele denne nasjon.

10 Bær hele atienden inn i for-
rådshuset, så det kan finnes
mat i mitt hus, og prøv meg på
denne måten, sier Hærskarenes
Herre, om jeg ikke vil åpne
himmelens sluser for dere og
utøse en bvelsignelse over dere
som det ikke skal være plass til
å ta imot.

11 Og jeg vil skremme fortæ-
reren for deres skyld, og han
skal ikke ødelegge markens grø-
de for dere, heller ikke skal
deres vinranker miste sin frukt
på marken før tiden er inne, sier
Hærskarenes Herre.

12 Og alle nasjoner skal si dere
er velsignet, for deres land skal
være et herlig land, sier Hær-
skarenes Herre.

13 Deres ord har vært sterke
mot meg, sier Herren, men dere
sier: Hva har vi talt mot deg?

14 Dere har sagt: Nytteløst er

det å tjene Gud, og hva vinning
har det gitt oss at vi har fulgt
hans ordinanser og at vi har
vandret i sørgeklær for Hær-
skarenes Herre?

15 Og nå betrakter vi de stolte
som lykkelige. Ikke bare går det
dem vel, de som lever ugudelig,
men de frister Gud og slipper
likevel fri.

16 Da atalte de ofte med hver-
andre, de som fryktet Herren,
og Herren lyttet og hørte, og en
bminnebok ble skrevet til ham
om dem som fryktet Herren, og
som æret hans navn.

17 Og de skal være mine, sier
Hærskarenes Herre, på den
dag jeg asamler mine juveler.
Og jeg vil spare dem, likesom
en mann sparer sin egen sønn
som tjener ham.

18 Da skal dere vende om og
ase forskjell mellom den rettfer-
dige og den ugudelige, mellom
den som tjener Gud og den som
ikke tjener ham.

KAPITTEL 25

Ved det annet komme vil de stolte
og ugudelige bli brent som halm
— Elijah vil vende tilbake før den-
ne store og forferdelige dag —
Sammenlign med Malakias 4. Ca.
34 e.Kr.
For se, dagen kommer som skal
abrenne som en ovn. Og alle
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JS—H 1:37.
vs Jord — Jordens
renselse.
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bde stolte, ja, og alle som lever
ugudelig, skal være som halm,
og dagen som kommer skal
brenne dem opp, sier Hærska-
renes Herre, så den ikke levner
dem hverken rot eller gren.

2 Men for dere som frykter
mitt navn, skal aRettferdighe-
tens Sønn stå frem med lege-
dom i sine vinger, og dere skal
begynne å bvokse som ckalver
på båsen.
3 Og dere skal atråkke ned de

ugudelige, for de skal være
som aske under fotsålene deres
på den dag da jeg skal gjøre
dette, sier Hærskarenes Herre.

4 Kom ihu Mose lov, min tje-
ners lov, den jeg ga til ham på
aHoreb for hele Israel med lover
og bud!
5 Se, jeg sender dere aElijah,

profeten, før bHerrens dag kom-
mer, den store og forferdelige.
6 Og han skal avende fedrenes

hjerte til barna og barnas hjerte
til deres fedre, så jeg ikke skal
komme og slå jorden med en
forbannelse.

KAPITTEL 26

Jesus forklarer alle ting fra begyn-
nelsen til enden — Spebarn og

barn uttaler vidunderlige ting som
ikke kan skrives — De som tilhører
Kristi Kirke, har alle ting felles.
Ca. 34 e.Kr.

Og nå skjedde det at da Jesus
hadde fortalt disse ting, forklar-
te han dem for forsamlingen,
og han forklarte alle ting, både
store og små, for dem.

2 Og han sa: aDisse Skriftene
som dere ikke hadde med dere,
befalte Faderen meg at jeg skulle
gi dere. For det var i overens-
stemmelse med hans visdom
at de skulle gis til kommende
generasjoner.

3 Og han forklarte alle ting,
helt fra begynnelsen og like ned
til den tid da han skulle komme
i sin aherlighet — ja, alt som
skulle skje på jordens overflate
helt til bgrunnstoffene skulle
smelte med gloende hete og
jorden skulle crulles sammen
som en bokrull og himmel og
jord skulle forgå,

4 og like ned til den astore og
siste dag da alle folk og alle
slekter og alle nasjoner og tun-
gemål skal bstå for Gud og bli
dømt etter sine gjerninger, enten
de er gode eller onde —

5 hvis de er gode, til det
aevige livs oppstandelse, og

b 2 Ne 20:33.
vs Stolthet.

2a Ether 9:22.
b L&p 45:58.
c Amos 6:4;

1 Ne 22:24.
3a 3 Ne 21:12.
4a 2M 3:1–6.
5a 2 Kong 2:1–2;

L&p 2:1; 110:13–16;
128:17–18.
vs Elijah; Frelse for

de døde; Besegle,
besegling.

b vs Annet komme,
Jesu Kristi.

6a L&p 2:2.
26 2a dvs Malakias kap

3 og 4, gjengitt i
3 Ne kap 24 og 25.

3a vs Jesus Kristus —
Herlighet, Jesu Kristi.

b Amos 9:13;
2 Pet 3:10, 12;

Mormon 9:2.
vs Jord — Jordens
renselse; Verden —
Verdens ende.

c Mormon 5:23.
4a Hel 12:25;

3 Ne 28:31.
b Mosiah 16:10–11.

vs Dom, den siste
eller endelige.

5a Dan 12:2;
Joh 5:29.
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hvis de er onde, til fordømmel-
sens oppstandelse — parallelle
begivenheter, den ene på den
ene siden og den andre på
den andre siden — ifølge den
barmhjertighet og den brettfer-
dighet og den hellighet som
er i Kristus som var til cfør
verdens begynnelse.

6 Og selv ikke en ahundredel
av det Jesus virkelig lærte dette
folk, kan skrives i denne bok.

7 Men se, aNephis plater inne-
holder de fleste av de ting som
han lærte folket.
8 Og disse ting som utgjør

en mindre del av de ting som
han lærte folket, har jeg skre-
vet, og jeg har skrevet dem i
den hensikt at de igjen måtte
bringes til dette folk afra hednin-
gefolkene, ifølge de ord som
Jesus har talt.
9 Og når de har mottatt det-

te — som det er nødvendig
for dem å ha først for å prøve
deres tro, og hvis de tror disse
ting — da skal de astørre ting
bli åpenbart for dem.
10 Og hvis de ikke vil tro disse

ting, da skal de større ting ahol-
des tilbake fra dem til deres
fordømmelse.

11 Se, jeg var nær ved å skrive
alt som var gravert på Nephis
plater, men Herren forbød det og
sa: Jeg vil aprøve mitt folks tro.

12 Derfor skriver jeg, Mormon,
de ting som Herren har befalt
meg. Og nå avslutter jeg, Mor-
mon, mine bemerkninger og
fortsetter å skrive de ting som
jeg er blitt befalt.

13 Derfor vil jeg dere skal
forstå at Herren virkelig un-
derviste folket i et tidsrom av
tre dager, og deretter aviste
han seg ofte for dem og brøt
bbrød ofte og velsignet det og
ga det til dem.

14 Og det skjedde at han un-
derviste og betjente afolkemeng-
dens barn som er blitt omtalt,
og han bløste deres tunge, og
de talte store og vidunderlige
ting til sine fedre, ja, større enn
han hadde åpenbart til folket.
Og han løste deres tunger så de
kunne tale.

15 Og det skjedde at etter
at han hadde fart opp til
himmelen, etter å ha vist seg
for dem for annen gang, og
hadde gått til Faderen etter
å ha ahelbredet alle deres syke
og deres lamme og åpnet
deres blindes øyne og de døves
ører, og til og med hadde utført
alle slags helbredelser blant
dem og oppreist en mann fra
de døde og hadde vist dem sin
makt og hadde fart opp til
Faderen,

16 se, da skjedde det dagen

b vs Rettferdig,
rettferdighet.

c Ether 3:14.
vs Jesus Kristus —
Foruttilværelsen,
Kristus levde før
han ble født.

6a Joh 21:25;

3 Ne 5:8.
7a vs Plater.
8a 3 Ne 21:5–6.
9a Ether 4:4–10.

10a Alma 12:9–11.
11a Ether 12:6.
13a Joh 21:14.

b 3 Ne 20:3–9.

vs Nadverd.
14a 3 Ne 17:11–12.

b Alma 32:23;
3 Ne 26:16.

15a 3 Ne 17:9.
vs Helbrede,
helbredelse;
Mirakel.
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etter at folkemengden samlet
seg, og de både så og hørte disse
barna, ja, til og med aspebarn
åpnet sin munn og uttalte vid-
underlige ting, og de ting som
de uttalte fikk ingen skrive ned,
det ble dem forbudt.

17 Og det skjedde at fra den
tid av begynte de adisipler som
Jesus hadde utvalgt, å bdøpe
og undervise alle som kom til
dem, og alle som ble døpt i Jesu
navn, ble fylt med Den Hellige
Ånd.
18 Og mange av dem så og

hørte usigelige ting som det
aikke er tillatt å skrive.
19 Og de underviste og betjen-

te hverandre, de hadde aalle ting
bfelles, og alle behandlet hver-
andre rettferdig.

20 Og det skjedde at de gjorde
alle ting slik som Jesus hadde
befalt dem.

21 Og de som ble døpt i Jesu
navn, ble kalt aKristi kirke.

KAPITTEL 27

Jesus befaler dem å kalle Kirken ved
hans navn — Hans misjon og son-
offer utgjør hans evangelium —
Menneskene blir befalt å omvende
seg og bli døpt så de kan bli hellig-
gjort ved Den Hellige Ånd — De
skal være slik som Jesus er. Ca.
34–35 e.Kr.

Og det skjedde at mens Jesu di-
sipler reiste omkring og forkyn-
te de ting som de både hadde
hørt og sett, og døpte i Jesu
navn, ja, da skjedde det at disi-
plene var samlet og var aforenet
i mektig bønn og bfaste.

2 Og Jesus aviste seg for dem
igjen, for de ba til Faderen i hans
navn, og Jesus kom og sto midt
iblant dem og sa til dem: Hva
vil dere jeg skal gi dere?

3 Og de sa til ham: Herre, vi vil
at du skal fortelle oss hva vi
skal kalle denne kirken, for det
er ordstrid blant folket om den-
ne saken.

4 Og Herren sa til dem: Sanne-
lig, sannelig sier jeg dere: Hva
kommer det av at folket knurrer
og strides om dette?

5 Har de ikke lest Skriftene
som sier at dere må påta dere
aKristi navn, som er mitt navn?
For ved dette navn skal dere
kalles på den siste dag.

6 Og hver den som påtar
seg mitt navn og aholder ut til
enden, skal bli frelst på den
siste dag.

7 Derfor, hva som helst dere
gjør, skal dere gjøre i mitt navn.
Derfor skal dere kalle kirken
ved mitt navn, og dere skal på-
kalle Faderen i mitt navn og be
ham velsigne kirken for min
skyld.

8 Og hvordan kan det være

16a Mat 11:25.
17a 3 Ne 19:4–13.

b 4 Ne 1:1.
18a 3 Ne 26:11.
19a 4 Ne 1:3.

b vs Innvie,
innvielsesloven.

21a Mosiah 18:17.

vs Jesu Kristi Kirke.
27 1a L&p 29:6.

b Alma 6:6.
vs Faste.

2a 3 Ne 26:13.
vs Jesus Kristus —
Oppstandelsen,
Kristus viste seg

etter sin
oppstandelse.

5a vs Jesus Kristus —
Navn, påta dere
Kristi navn.

6a 3 Ne 15:9.
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amin bkirke hvis den ikke kalles
ved mitt navn? For hvis en kirke
kalles ved Mose navn, da er den
Mose kirke, eller hvis den kalles
ved et menneskes navn, da er
den et menneskes kirke. Men
hvis den kalles ved mitt navn,
da er den min kirke hvis den er
bygget på mitt evangelium.

9 Sannelig sier jeg dere at dere
er bygget på mitt evangelium,
derfor skal dere gjøre alt dere
gjør i mitt navn. Derfor, hvis
dere påkaller Faderen for kir-
ken, og hvis det skjer i mitt
navn, da vil Faderen høre dere.

10 Og hvis kirken er bygget på
mitt evangelium, da vil Fade-
ren åpenbare sine egne gjernin-
ger i den.

11 Men hvis den ikke er bygget
på mitt evangelium og er bygget
på menneskenes gjerninger eller
på djevelens gjerninger, sanne-
lig sier jeg dere, da finner de gle-
de ved sine gjerninger en tid, og
snart kommer enden, og de blir
ahugget ned og kastet på ilden,
hvorfra ingen vei fører tilbake.
12 For deres gjerninger afølger

dem, for det er på grunn av sine
gjerninger at de blir hugget
ned. Husk derfor de ting jeg
har fortalt dere.

13 Se, jeg har gitt dere mitt
aevangelium, og dette er det
evangelium som jeg har gitt
dere — at jeg kom til verden

for å gjøre bmin Faders vilje for-
di min Fader sendte meg.

14 Og min Fader sendte meg
så jeg kunne bli aløftet opp på
korset, og etter at jeg hadde
blitt løftet opp på korset, så jeg
kunne btrekke alle mennesker
til meg slik at likesom jeg er
blitt løftet opp av mennesker,
slik skulle mennesker løftes
opp ved Faderen for å stå for
meg for å bli cdømt etter sine
gjerninger, enten de er gode
eller de er onde —

15 og av denne grunn har jeg
blitt aløftet opp. Derfor vil jeg
ifølge Faderens makt trekke alle
mennesker til meg, så de kan
bli dømt ifølge sine gjerninger.

16 Og det skal skje at hver den
som aomvender seg og blir
bdøpt i mitt navn, skal mettes.
Og hvis han cholder ut til en-
den, vil jeg holde ham uskyldig
for min Fader på den dag da jeg
skal stå og dømme verden.

17 Og den som ikke holder
ut til enden, vil også bli hug-
get ned og kastet på ilden,
hvorfra de aldri kan vende til-
bake på grunn av aFaderens
rettferdighet.

18 Og dette er det ord som han
har gitt til menneskenes barn,
og av denne grunn oppfyller
han de ord som han har gitt, og
han lyver ikke, men oppfyller
alle sine ord.

8a L&p 115:4.
b vs Jesus Kristus —

Overhode, kirkens.
11a Alma 5:52.
12a Åp 14:13;

L&p 59:2.
13a L&p 76:40–42.

vs Evangelium.

b Joh 6:38–39.
14a 1 Ne 11:32–33;

Moses 7:55.
b Joh 6:44;

2 Ne 9:5;
L&p 27:18.

c vs Jesus Kristus —
Dommer.

15a vs Forsoning.
16a vs Omvende,

omvendelse.
b vs Dåp, døpe.
c 1 Ne 13:37.

vs Holde ut.
17a vs Rettferdig,

rettferdighet.
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19 Og aintet urent kan komme
inn i hans rike. Derfor inngår
intet til hans bhvile unntatt de
som har ctvettet sine klær i mitt
blod på grunn av sin tro og har
omvendt seg fra alle sine synder
og har vært trofaste til enden.
20 Dette er befalingen: aOm-

vend dere, alle jordens ender, og
kom til meg og bli bdøpt i mitt
navn, så dere kan bli chelliggjort
ved å motta Den Hellige Ånd, så
dere kan stå dubesmittet for meg
på den siste dag.

21 Sannelig, sannelig sier jeg
dere: Dette er mitt evangelium,
og dere vet hva dere må gjøre i
min kirke, for de gjerninger
som dere har sett meg gjøre, de
skal dere også gjøre, for det
som dere har sett meg gjøre,
det skal dere også gjøre.

22 Derfor, velsignet er dere
hvis dere gjør disse ting, for de-
re skal bli løftet opp på den si-
ste dag.

23 Skriv de ting som dere har
sett og hørt, unntatt de som er
aforbudt.
24 Skriv dette folks gjerninger

— om det som skal skje — slik
det har blitt skrevet om det
som har skjedd.

25 For se, ut fra bøkene som
er blitt skrevet og som skal
skrives, skal dette folk bli

adømt, for ved disse skal deres
bgjerninger bli kjent for men-
neskene.

26 Og se, alle ting er askrevet
ved Faderen, derfor, ut fra de
bøker som skal skrives, skal
verden bli dømt.

27 Og vit at adere skal være
dette folks dommere i overens-
stemmelse med den dom som
jeg skal gi dere og som skal væ-
re rettferdig. Derfor, bhva slags
menn burde dere være? Sanne-
lig sier jeg dere, clikesom jeg er.
28 Og nå agår jeg til Faderen,

og sannelig sier jeg dere at
hva som helst dere skal be
Faderen om i mitt navn, skal bli
gitt dere.

29 Derfor, abe, og dere skal
få, bank på, og det skal lukkes
opp for dere. For den som
ber, han får, og den som banker
på, for ham skal det lukkes
opp.

30 Og se, min glede er stor, ja,
på grunn av dere, og også den-
ne generasjon, har jeg en fylde
av glede. Ja, og selv Faderen
fryder seg, og også alle de helli-
ge engler, på grunn av dere og
denne generasjon, for aingen av
dem er fortapt.

31 Se, jeg vil dere skal forstå at
jeg mener disse i adenne gene-
rasjon som bnå lever, og ingen

19a Alma 11:37.
b L&p 84:24.

vs Hvile.
c Åp 1:5; 7:14;

Alma 5:21, 27;
13:11–13.

20a Ether 4:18.
b vs Dåp, døpe —

Helt avgjørende.
c vs Helliggjørelse.

d L&p 4:2.
23a 3 Ne 26:16.
25a 2 Ne 33:10–15;

Morm ord 1:11.
b 1 Ne 15:32–33.

26a 3 Ne 24:16.
vs Livets bok.

27a 1 Ne 12:9–10;
Mormon 3:19.

b vs Jesus Kristus —

Eksempel, Jesu
Kristi.

c Mat 5:48;
3 Ne 12:48.

28a Joh 20:17.
29a Mat 7:7;

3 Ne 14:7.
30a Joh 17:12.
31a 3 Ne 28:23.

b 3 Ne 9:11–13; 10:12.
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av dem er fortapt, og i dem har
jeg en fylde av cglede.
32 Men se, jeg er bedrøvet på

grunn av den afjerde genera-
sjon fra denne generasjon, for
de blir ledet bort som fanger av
ham likesom fortapelsens sønn
ble, for de vil selge meg for sølv
og for gull og for det som bmøll
fortærer og som tyver kan bry-
te inn og stjele. Og på den dag
vil jeg hjemsøke dem ved å la
deres gjerninger komme over
deres egne hoder.
33 Og det skjedde at da Jesus

hadde endt disse uttalelser, sa
han til sine disipler: Gå inn
gjennom den atrange port, for
den port er trang og den vei er
smal som fører til livet, og få er
de som finner den. Men den
port er vid og den vei er bred
som fører til døden, og mange
er de som vandrer på den inntil
natten kommer da ingen kan
arbeide.

KAPITTEL 28

Ni av de tolv ønsker, og blir lovet,
en arv i Kristi rike når de dør — De
tre nephitter ønsker, og får makt
over døden, så de kan bli på jorden
inntil Jesus kommer igjen — De
blir forvandlet og ser ting det ikke
er tillatt å omtale, og de virker nå
blant menneskene. Ca. 34–35 e.Kr.
Og det skjedde at da Jesus

hadde sagt disse ord, talte han til
sine disipler en etter en og sa til
dem: Hva ønsker dere av meg
etter at jeg er gått til Faderen?

2 Og de talte alle unntatt tre og
sa: Vi ønsker at den tjenestegjer-
ning som du har kalt oss til, kan
være over når vi har oppnådd
et menneskes alder, så vi raskt
kan komme til deg i ditt rike.

3 Og han sa til dem: Velsignet
er dere fordi dere ønsket dette
av meg. Derfor, etter at dere er
to og sytti år gamle, skal dere
komme til meg i mitt rike, og
hos meg skal dere finne ahvile.
4 Og da han hadde talt til dem,

vendte han seg til de tre og sa
til dem: Hva vil dere jeg skal
gjøre for dere når jeg er gått til
Faderen?

5 Og de var bedrøvet i sine
hjerter, for de våget ikke å si
ham hva de ønsket.

6 Og han sa til dem: Se, jeg
akjenner deres tanker, og dere
har ønsket det som bJohannes,
min elskede, ønsket av meg, han
som var med meg i mitt virke
før jeg ble løftet opp av jødene.

7 Derfor er dere mer velsignet,
for dere skal aaldri smake bdø-
den, men dere skal leve og se
alle Faderens gjerninger for
menneskenes barn, helt til alle
ting skal oppfylles ifølge Fade-
rens vilje når jeg skal komme i
min herlighet med chimmelens
krefter.

c vs Glede.
32a 2 Ne 26:9–10;

Alma 45:10, 12.
b Mat 6:19–21;

3 Ne 13:19–21.
33a Mat 7:13–14;

3 Ne 14:13–14;

L&p 22:1–4.
28 3a vs Hvile.

6a Amos 4:13;
Alma 18:32.

b Joh 21:21–23;
L&p 7:1–4.

7a 4 Ne 1:14;

Mormon 8:10–11;
Ether 12:17.

b vs Forvandlede
skapninger.

c 3 Ne 20:22.
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8 Og dere skal aldri lide dø-
dens smerter, men når jeg skal
komme i min herlighet, skal
dere bli forandret i et øyeblikk
fra adødelighet til budødelighet,
og da skal dere bli velsignet i
min Faders rike.
9 Og videre skal dere ikke ha

smerte mens dere bor i kjødet,
heller ikke sorg unntatt for ver-
dens synder. Og alt dette vil jeg
gjøre på grunn av det som dere
har ønsket av meg, for dere har
ønsket å kunne abringe menne-
skenes sjeler til meg mens ver-
den står.
10 Og av denne grunn skal

dere ha en afylde av glede, og
dere skal ta plass i min Faders
rike. Ja, deres glede skal være
fullkommen, likesom Faderen
har gitt meg en fylde av glede.
Og dere skal være likesom jeg
er, og jeg er likesom Faderen, og
Faderen og jeg er bett.
11 Og aDen Hellige Ånd bærer

vitnesbyrd om Faderen og meg,
og Faderen gir Den Hellige Ånd
til menneskenes barn på grunn
av meg.
12 Og det skjedde at da Jesus

hadde talt disse ord, rørte han
ved hver enkelt av dem med
sin finger, unntatt de tre som
skulle bli på jorden, og deretter
gikk han bort.

13 Og se, himlene åpnet seg,
og de ble atatt opp til himmelen
og så og hørte usigelige ting.

14 Og det ble dem aforbudt å
omtale det, heller ikke fikk de
kraft til å omtale det de så og
hørte.

15 Og om de var i legemet eller
utenfor legemet, kunne de ikke
si, for de følte det som en afor-
klarelse — at de ble forandret
fra dette kjødelige legeme til en
udødelig tilstand, så de kunne
se de ting som er av Gud.

16 Men det skjedde at de gjen-
opptok sin tjenestegjerning på
jorden, men de omtalte ikke det
de hadde hørt og sett, på grunn
av den befaling som ble gitt dem
i himmelen.

17 Og om de var dødelige eller
udødelige fra den dagen de ble
forvandlet, vet jeg ikke.

18 Men så mye vet jeg ifølge
den opptegnelse som har blitt
ført, at de gikk omkring i landet
og betjente hele folket. Alle som
ville tro på deres forkynnelse,
ble døpt og innlemmet i kirken,
og alle som ble døpt, mottok
Den Hellige Ånd.

19 Og de ble kastet i fengsel av
dem som ikke tilhørte kirken,
og afengslene kunne ikke holde
på dem, for de revnet i to.

20 Og de ble kastet dypt ned i
jorden, men de slo jorden med
Guds ord så de ved hans akraft
ble fridd ut av jordens dyp, og
derfor kunne de ikke grave
graver som var dype nok til å
holde på dem.

8a 3 Ne 28:36–40.
vs Dødelig,
dødelighet.

b vs Udødelig,
udødelighet.

9a Fil 1:23–24;

L&p 7:5–6.
10a L&p 84:36–38.

b Joh 17:20–23.
11a 2 Ne 31:17–21;

3 Ne 11:32.
13a 2 Kor 12:2–4.

14a L&p 76:114–116.
15a Moses 1:11.

vs Forklarelse.
19a Apg 16:26;

Alma 14:26–28.
20a Mormon 8:24.
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21 Og tre ganger ble de kastet
i en asmelteovn og tok ikke
skade.

22 Og to ganger ble de kastet
ned i en ahule med ville dyr, og
se, de lekte med dyrene som et
barn med et diende lam og tok
ikke skade.

23 Og det skjedde at slik
gikk de ut blant hele Nephis
folk og forkynte aKristi evange-
lium til alle mennesker i landet.
Og de ble omvendt til Herren
og innlemmet i Kristi kirke,
og derfor ble folket i bdenne
generasjon velsignet ifølge Jesu
ord.
24 Og nå avslutter jeg, Mormon,

min omtale av disse ting en tid.
25 Se, jeg var nær ved å skrive

anavnene på dem som aldri
skulle smake døden, men Her-
ren forbød det, derfor skriver
jeg dem ikke, for de er skjult for
verden.
26 Men se, jeg har sett dem, og

de har betjent meg.
27 Og se, de skal være blant

hedningefolkene, og hednin-
gefolkene skal ikke kjenne dem.

28 De skal også være blant
jødene, og jødene skal ikke
kjenne dem.

29 Og det skal skje at når
Herren i sin visdom finner det
beleilig, da skal de betjene alle
Israels aadspredte stammer og
alle nasjoner, slekter, tungemål
og folk og skal bringe mange
av deres sjeler til Jesus, så deres

ønske kan bli oppfylt, og også
på grunn av Guds overbevisen-
de kraft som er i dem.

30 Og de er som aGuds engler,
og hvis de ber til Faderen i Jesu
navn, kan de vise seg for hvem
de vil.

31 Derfor, store og vidunder-
lige gjerninger skal utføres av
dem før den astore og kom-
mende dag da alle mennesker
visselig må stå for Kristi
domstol.

32 Ja, også blant hedningefol-
kene skal et astort og vidunder-
lig verk bli utført av dem før
denne dommens dag.

33 Og hvis dere hadde alle
Skriftene som gir en beretning
om alle Kristi vidunderlige
gjerninger, ville dere, ifølge
Kristi ord, vite at disse ting
visselig må skje.

34 Og ve den som aikke vil
lytte til Jesu ord, ei heller til
bdem som han har utvalgt og
sendt iblant dem. For den
som ikke mottar Jesu ord og
ordene fra dem som han har
sendt, mottar ikke ham, og
derfor vil han ikke motta dem
på den siste dag.

35 Og det hadde vært bedre
for dem om de aldri var blitt
født, for tror dere at dere kan
unnslippe rettferdigheten fra en
fortørnet Gud, som har blitt
atråkket under fot av menne-
sker for at frelse derved kunne
oppnås?

21a Dan 3:22–27;
4 Ne 1:32.

22a Dan 6:16–23;
4 Ne 1:33.

23a vs Evangelium.
b 3 Ne 27:30–31.

25a 3 Ne 19:4.
29a vs Israel — Israels

adspredelse; Israel
— Israels ti tapte
stammer.

30a vs Engler.

31a Hel 12:25;
3 Ne 26:4–5.

32a 2 Ne 25:17.
34a Ether 4:8–12.

b vs Profet.
35a Hel 12:2.
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36 Og se, som jeg sa om dem
som Herren har utvalgt — ja,
de tre som ble tatt opp til him-
melen — at jeg ikke visste om
de var renset fra dødelighet til
udødelighet,
37 men se, siden jeg skrev, har

jeg spurt Herren, og han har
åpenbart for meg at det nødven-
digvis måtte skje en forandring
med deres legemer, ellers måtte
de nødvendigvis smake døden.

38 Derfor, for at de ikke skulle
smake døden, skjedde det en
aforandring med deres legemer
så de ikke skulle lide smerte
eller sorg, unntatt for verdens
synder.
39 Nå var ikke denne foran-

dring lik den som skal finne sted
på den siste dag, men det skjed-
de en forandring med dem så
Satan ikke kunne ha makt over
dem så han ikke kunne afriste
dem. Og de ble bhelliggjort i
kjødet så de var chellige så
ingen makt på jorden kunne
hindre dem.
40 Og i denne tilstand skulle

de forbli inntil Kristi doms dag,
og på denne dag skulle de gjen-
nomgå en større forandring og
bli mottatt i Faderens rike for
aldri mer å gå ut, men bo hos
Gud i himlene i all evighet.

KAPITTEL 29

Når Mormons bok kommer frem, er
det et tegn på at Herren har begynt

å samle Israel og oppfylle sine
pakter — De som forkaster hans
åpenbaringer og gaver i de siste
dager, vil bli slått med en forban-
nelse. Ca. 34–35 e.Kr.
Og se, nå sier jeg dere at når
Herren i sin visdom finner det
passende at disse ord skal
akomme til hedningefolkene
ifølge hans ord, da kan dere
vite at bpakten som Faderen har
inngått med Israels barn om å
føre dem tilbake til deres arve-
land, allerede begynner å gå i
oppfyllelse.

2 Og dere kan vite at Herrens
ord som er blitt uttalt av de hel-
lige profeter, skal alle gå i opp-
fyllelse. Og dere behøver ikke
si at Herren adrøyer med å kom-
me til Israels barn.

3 Og dere behøver ikke tro i
deres hjerter at de ord som er
blitt uttalt, er unyttige, for se,
Herren vil huske sin pakt som
han har inngått med sitt folk av
Israels hus.

4 Og når dere ser at disse ord
kommer frem blant dere, da be-
høver dere ikke lenger vise for-
akt for Herrens gjerninger, for
arettferdighetens bsverd er i
hans høyre hånd, og se, hvis
dere på den dag viser forakt for
hans gjerninger, vil han straks
la det falle på dere.

5 aVe den som viser bforakt for
Herrens gjerninger, ja, ve den
som cfornekter Kristus og hans
verk!

38a vs Forvandlede
skapninger.

39a vs Friste, fristelse.
b vs Helliggjørelse.
c vs Hellighet.

29 1a 2 Ne 30:3–8.
b Mormon 5:14, 20.

2a Luk 12:45–48.
4a vs Rettferdig,

rettferdighet.

b 3 Ne 20:20.
5a 2 Ne 28:15–16.

b Mormon 8:17;
Ether 4:8–10.

c Mat 10:32–33.
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6 Ja, ave den som fornekter
Herrens åpenbaringer, og som
sier at Herren ikke lenger vir-
ker ved åpenbaring eller ved
profeti eller ved bgaver eller
ved tungemål eller ved helbre-
delser eller ved Den Hellige
Ånds kraft!
7 Ja, og ve den som på den

dag for avinnings skyld sier at
bintet mirakel kan utføres ved
Jesus Kristus, for den som gjør
dette, skal bli som cfortapelsens
sønn for hvem det ikke var
noen barmhjertighet, ifølge
Kristi ord!

8 Ja, og dere behøver ikke len-
ger ahåne eller bforakte eller
gjøre narr av cjødene eller noen
levning av Israels hus, for se,
Herren husker sin pakt med
dem, og han vil gjøre med dem i
overensstemmelse med det som
han har sverget.
9 Derfor behøver dere ikke tro

at dere kan vende Herrens høy-
re hånd til venstre, så han ikke
kan felle dom og derved oppfyl-
le pakten som han har inngått
med Israels hus.

KAPITTEL 30

Hedningefolkene i de siste dager
blir befalt å omvende seg, komme
til Kristus og bli regnet til Israels
hus. Ca. 34–35 e.Kr.

Lytt, dere hedningefolk, og hør
Jesu Kristi, den levende Guds
Sønns ord som han har abefalt
meg at jeg skulle tale om dere.
For se, han befaler meg å skrive
følgende:

2 Vend om, alle dere ahednin-
gefolk — fra deres ugudelige
veier, og bomvend dere fra der-
es onde gjerninger, fra deres
løgn og bedrageri og fra deres
horeri og fra deres hemmelige
avskyeligheter og deres avguds-
dyrkelse og fra deres mord og
deres prestelist og deres mis-
unnelse og deres strid, og fra
all deres ugudelighet og avsky-
elighet — og kom til meg og bli
døpt i mitt navn så dere kan få
forlatelse for deres synder og
bli fylt med Den Hellige Ånd,
så dere kan bli cregnet til mitt
folk som er av Israels hus.

6a Mormon 9:7–11, 15.
b vs Gaver, Åndens.

7a vs Prestelist.
b 2 Ne 28:4–6;

Mormon 9:15–26.
c vs Fortapelsens

sønner.
8a 1 Ne 19:14.

b 2 Ne 29:4–5.
c vs Jøder.

30 1a 3 Ne 5:12–13.
2a vs Hedningefolkene.

b vs Omvende,
omvendelse.

c Gal 3:27–29;
2 Ne 10:18–19;
3 Ne 16:10–13;
21:22–25; Abr 2:10.



Fjerde Nephi
Nephis bok

NEPHI ER SØNN AV NEPHI — EN AV JESU KRISTI DISIPLER

En beretning om Nephis folk ifølge hans opptegnelse.

Nephittene og lamanittene blir
alle omvendt til Herren — De har
alle ting felles, utfører mirakler,
og det går dem vel i landet — Et-
ter to århundrer oppstår det split-
telse, ondskap, falske kirker og
forfølgelser — Etter tre hundre år
er både nephittene og lamanittene
ugudelige — Ammaron skjuler de
hellige opptegnelsene. Ca. 35–321
e.Kr.

OG det skjedde at det fire og
tredevte år gikk, og også

det fem og tredevte, og se, Jesu
disipler hadde opprettet en
Kristi kirke i alle land omkring.
Og alle som kom til dem og vir-
kelig omvendte seg fra sine syn-
der, ble døpt i Jesu navn, og de
mottok også Den Hellige Ånd.
2 Og det skjedde i det seks og

tredevte år at alt folket i hele
landet ble omvendt til Herren,
både nephitter og lamanitter, og
det var ingen strid og uoverens-
stemmelser blant dem, og alle
behandlet hverandre rettferdig.

3 Og de hadde aalle 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 Og det skjedde at det syv og

tredevte år gikk også, og det var
fremdeles fred i landet.

5 Og store og vidunderlige
gjerninger ble utført av Jesu di-
sipler, for de ahelbredet de syke
og oppreiste de døde og fikk de
lamme til å gå og de blinde til å
se og de døve til å høre. Og alle
slags bmirakler utførte de blant
menneskenes barn, og de ut-
førte ingen mirakler uten at det
skjedde i Jesu navn.

6 Og slik gikk det åtte og tre-
devte år, og også det ni og tre-
devte og det en og førtiende og
det to og førtiende, ja, like til
det ni og førtiende år. Og vide-
re gikk det en og femtiende og
det to og femtiende, ja, like til
det ni og femtiende år.

7 Og Herren lot det gå dem
overmåte vel i landet, ja, det
gikk dem så vel at de bygget
opp igjen byer der hvor byer
hadde brent ned.

8 Ja, til og med den store abyen
Zarahemla ble bygget opp igjen.

9 Men mange byer hadde blitt
asenket og vann kommet opp i
stedet. Derfor kunne ikke disse
byene bygges opp igjen.

10 Og se, nå skjedde det at
Nephis folk vokste seg sterkt
og formerte seg overmåte raskt

[4 nephi]
1 3a Apg 4:32; 3 Ne 26:19.

vs Innvie,
innvielsesloven.

5a vs Helbrede,
helbredelse.

b Joh 14:12.
vs Mirakel.

8a 3 Ne 8:8.
9a 3 Ne 9:4, 7.
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og ble et overmåte avakkert og
tiltalende folk.
11 Og de tok til ekte og ga til

ekte og ble velsignet i overens-
stemmelse med alle de mange
løfter som Herren hadde gitt
dem.

12 Og de vandret ikke lenger
etter aMoselovens bleveregler og
ordinanser, men de vandret et-
ter de bud som de hadde mottatt
fra sin Herre og sin Gud, fortsat-
te i cfaste og bønn og kom ofte
sammen både for å be og for å
høre Herrens ord.

13 Og det skjedde at det ikke
var noen stridigheter blant alt
folket i hele landet, men mekti-
ge mirakler ble utført av Jesu
disipler.

14 Og det skjedde at det en og
syttiende år gikk, og det to og
syttiende år også, ja, til slutt
hadde det ni og syttiende
år gått — ja, ett hundre år var
gått — og de disipler som Jesus
hadde utvalgt, hadde alle gått
til aGuds paradis, unntatt bde
tre som skulle bli på jorden. Og
andre cdisipler var dordinert i
deres sted, og mange av den ge-
nerasjonen hadde også gått bort.

15 Og det skjedde at det aikke
var noen stridigheter i landet på
grunn av Guds kjærlighet som
bodde i menneskenes hjerter.

16 Og det var aingen misunnel-
se eller strid eller opptøyer eller

hor eller løgn eller mord eller
noen slags bløsaktighet, og det
kunne sikkert ikke være noe
clykkeligere folk blant alle men-
nesker skapt ved Guds hånd.

17 Det var ingen røvere eller
mordere, heller ikke var det la-
manitter eller andre slags -itter,
men de var alle aett, Kristi barn
og arvinger til Guds rike.

18 Og hvor velsignet var de
ikke, for Herren velsignet dem
i alt de foretok seg. Ja, de ble
velsignet og det gikk dem vel
like til ett hundre og ti år var
gått, og den første generasjon
fra Kristus var gått bort, og det
var ingen stridigheter i hele
landet.

19 Og det skjedde at Nephi,
han som førte denne siste opp-
tegnelsen (og han førte den på
aNephis plater), døde, og hans
sønn Amos førte den i hans
sted. Og han førte den også på
Nephis plater.

20 Og han førte den i fire og åtti
år, og det var fremdeles fred i
landet bortsett fra at det var en
liten del av folket som hadde
gjort opprør, hadde forlatt kir-
ken og påtatt seg navnet lama-
nitter. Derfor begynte det igjen
å bli lamanitter i landet.

21 Og det skjedde at Amos
også døde (og det skjedde ett
hundre og fire og nitti år etter
Kristi komme). Og hans sønn

10a Mormon 9:6.
12a vs Moseloven.

b 2 Ne 25:30;
3 Ne 15:2–8.

c Moroni 6:5;
L&p 88:76–77.

14a vs Paradis.
b 3 Ne 28:3–9.

vs Forvandlede
skapninger.

c vs Disippel.
d vs Ordinere,

ordinasjon.
15a vs Fred.
16a vs Enhet, enighet.

b vs Begjær.

c Mosiah 2:41;
Alma 50:23.
vs Glede.

17a Joh 17:21.
vs Sion.

19a vs Plater.
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Amos førte opptegnelsen i hans
sted, og han førte den også på
Nephis plater, og den ble også
skrevet i Nephis bok, som er
denne bok.
22 Og det skjedde at to hundre

år var gått, og alle i den annen
generasjon var gått bort, bortsett
fra noen få.

23 Og nå vil jeg, Mormon,
dere skal vite at folket hadde
formert seg så de var utbredt
over hele landet, og at de var
blitt overmåte rike fordi de had-
de fremgang i Kristus.

24 Og i dette to hundre og før-
ste år begynte noen iblant dem
å bli oppblåste av astolthet ved
at de kledde seg i kostbare klær
og brukte alle slags fine perler
og verdens fine ting.
25 Og fra den tid av hadde de

ikke mer sitt gods og sine eien-
deler afelles.

26 Og de begynte å bli inndelt
i klasser, og bygge opp akirker
for egen bvinnings skyld og for-
nekte Kristi sanne kirke.
27 Og det skjedde at da to

hundre og ti år var gått, var det
mange kirker i landet, ja, det
var mange kirker som hevdet å
kjenne Kristus, og likevel afor-
nektet de det meste av hans
evangelium, så de tillot allslags
ugudelighet og delte ut det som
var hellig til dem det var blitt
bforbudt å gi det til på grunn av
uverdighet.

28 Og denne akirke vokste

overmåte raskt på grunn av
synd og på grunn av Satans
makt, for han fikk godt tak på
deres hjerter.

29 Og det var også en annen
kirke som fornektet Kristus, og
de aforfulgte Kristi sanne kirke
på grunn av deres ydmykhet
og deres tro på Kristus. Og de
foraktet dem på grunn av de
mange mirakler som ble utført
blant dem.

30 Derfor utøvet de makt og
myndighet over Jesu disipler
som var blant dem, og de kastet
dem i afengsel. Men ved Guds
ords kraft som var i dem, rev-
net fengslene i to, og de gikk
ut og utførte mektige mirakler
blant dem.

31 Likevel, og til tross for alle
disse mirakler, forherdet folket
sine hjerter og forsøkte å drepe
dem, likesom jødene i Jerusalem
forsøkte å drepe Jesus, ifølge
hans ord.

32 Og de kastet dem i asmelte-
ovner, og de kom ut igjen og
tok ikke skade.

33 Og de kastet dem også i
ahuler med ville dyr, og de lek-
te med de ville dyrene som et
barn leker med et lam, og de
kom fra det uten skade.

34 Likevel forherdet folket sine
hjerter, for de ble ledet av man-
ge prester og falske profeter til
å bygge opp mange kirker og til
å begå alle slags synder. Og de
amishandlet Jesu folk, men Jesu

24a vs Stolthet.
25a 4 Ne 1:3.
26a 1 Ne 22:23; 2 Ne 28:3;

Mormon 8:32–38.
b L&p 10:56.

vs Prestelist.

27a vs Frafall.
b 3 Ne 18:28–29.

28a vs Djevel —
Djevelens kirke.

29a vs Forfølge,
forfølgelse.

30a 3 Ne 28:19–20.
32a 3 Ne 28:21;

Dan 3:26–27.
33a 3 Ne 28:22.
34a 3 Ne 12:39;

L&p 98:23–27.
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folk slo ikke tilbake. Og derfor
sank de ned i vantro og ugude-
lighet fra år til år, like til to
hundre og tredve år var gått.
35 Og nå skjedde det i dette

år — ja, i det to hundre og en
og tredevte år — at folket ble
sterkt splittet.
36 Og det skjedde at i dette år

oppsto det et folk som ble kalt
nephitter, og de hadde en sterk
tro på Kristus, og blant dem
var det noen som lamanittene
kalte jakobitter og josefitter og
zoramitter.

37 Derfor ble de som hadde en
sterk tro på Kristus og som var
sanne tilbedere av Kristus (blant
dem var ade tre av Jesu disipler
som skulle bli på jorden), kalt
nephitter og jakobitter og jose-
phitter og zoramitter.
38 Og det skjedde at de som

forkastet evangeliet, ble kalt la-
manitter og lemuelitter og ish-
maelitter. Og de sank ikke ned
i vantro, men gjorde bevisst
aopprør mot Kristi evangelium,
og de lærte sine barn at de ikke
skulle tro. Derfor sank de ned i
vantro likesom sine fedre fra
begynnelsen av.
39 Og det skjedde på grunn

av deres fedres ugudelighet og
avskyelighet — likesom i be-
gynnelsen. Og de ble aopplært
til å hate Guds barn, likesom
lamanittene fra begynnelsen av
ble opplært til å hate Nephis
barn.
40 Og det skjedde at to hundre

og fire og førti år var gått, og slik

var tilstanden blant folket. Og
den mest ugudelige del av folket
vokste seg sterk og ble langt
mer tallrike enn Guds folk.

41 Og de fortsatte hele tiden å
bygge opp kirker for seg selv
og prydet dem med alle slags
kostelige ting. Og slik gikk to
hundre og femti år, ja, to hun-
dre og seksti år også.

42 Og det skjedde at den ugu-
delige del av folket igjen be-
gynte å opprette aGadiantons
hemmelige eder og forbund.

43 Og det folk som ble kalt
Nephis folk, begynte også å bli
stolte i sine hjerter på grunn av
sine overmåte store rikdom-
mer og ble selvgode som sine
brødre, lamanittene.

44 Og fra denne tid av begynte
disiplene å sørge over averdens
synder.

45 Og det skjedde at da tre
hundre år var gått, hadde både
Nephis folk og lamanittene blitt
overmåte ugudelige — den ene
like mye som den andre.

46 Og det skjedde at Gadian-
ton-røverne spredte seg over
hele landet, og det var ingen
foruten Jesu disipler som var
rettferdige. Og gull og sølv ble
samlet i store mengder og man
drev allslags handel.

47 Og det skjedde da tre hun-
dre og fem år var gått, at Amos
døde (og folket levde fremdeles
i ugudelighet), og hans bror,
Ammaron, førte opptegnelsen
i hans sted.

48 Og det skjedde da tre

37a 3 Ne 28:6–7;
Mormon 8:10–11.

38a vs Opprør.

39a Mosiah 10:17.
42a vs Hemmelige

forbund.

44a 3 Ne 28:9.
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hundre og tyve år var gått,
at Ammaron, drevet av Den
Hellige Ånd, skjulte ade opp-
tegnelser som var hellige —
ja, alle de hellige opptegnelser
som hadde blitt overlevert fra
generasjon til generasjon og
var hellige — ned til det tre

hundre og tyvende år fra Kristi
komme.

49 Og han skjulte dem til
Herren, så de aigjen kunne
komme til levningen av Jakobs
hus ifølge Herrens profetier og
løfter. Og slik slutter Ammarons
opptegnelse.

Mormons bok

KAPITTEL 1

Ammaron gir Mormon instruk-
sjoner om de hellige opptegnelser
— Krig bryter ut mellom nephitte-
ne og lamanittene — De tre nephit-
ter blir tatt bort — Ugudelighet,
vantro, trolldom og hekseri og
magi florerer. Ca. 321–326 e.Kr.

OG nå skriver jeg, aMormon,
en bopptegnelse over de

ting jeg både har sett og hørt,
og kaller den Mormons bok.

2 Omtrent på den tid da
aAmmaron skjulte opptegnel-
sene til Herren, kom han til
meg (jeg var omtrent ti år gam-
mel og begynte å få ganske
stor bkunnskap om mitt folks
lærdom), og Ammaron sa til
meg: Jeg har sett at du er et for-
standig barn med et årvåkent
blikk.

3 Derfor, når du er omtrent
fire og tyve år gammel, vil jeg
du skal huske de ting som
du har lagt merke til angående

dette folk, og når du er blitt så
gammel, gå da til landet Antum,
til en høyde som skal kalles
aShim, og der har jeg skjult til
Herren alle de hellige graverin-
gene om dette folk.

4 Og se, du skal ta aNephis pla-
ter med deg, og de øvrige skal
du la bli hvor de er, og du skal
gravere på Nephis plater alle
de ting du har lagt merke til
angående dette folk.

5 Og jeg, Mormon — som er
en etterkommer av aNephi (og
min fars navn var Mormon) —
husket de ting som Ammaron
befalte meg.

6 Og det skjedde at da jeg var
elleve år gammel, tok min far
meg med til landet i syd, like til
landet Zarahemla.

7 Hele landet var blitt dekket
av bygninger, og folket var nes-
ten like tallrikt som havets sand.

8 Og det skjedde at i det sam-
me år brøt det ut krig mellom
nephittene, som besto av nephit-
tene og jakobittene og josefittene

48a Hel 3:13, 15–16.
49a Enos 1:13
[mormon]
1 1a vs Mormon,

nephittisk profet.
b 3 Ne 5:11–18.

2a 4 Ne 1:47–49.
b Mosiah 1:3–5.

3a Ether 9:3.
4a Morm ord 1:1, 11.

vs Plater.
5a 3 Ne 5:12, 20.
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og zoramittene, og denne krigen
var mellom nephittene og la-
manittene og lemuelittene og
ismaelittene.
9 Nå ble lamanittene og lemu-

elittene og ismaelittene kalt la-
manitter, og de to motstanderne
var nephitter og lamanitter.

10 Og det skjedde at krigen dem
imellom brøt ut langs grensen til
Zarahemla, ved Sidons vann.

11 Og det skjedde at nephitte-
ne hadde samlet et stort antall
menn, over tredve tusen. Og
det skjedde at de i dette samme
år utkjempet flere slag hvor
nephittene slo lamanittene og
drepte mange av dem.

12 Og det skjedde at lamanit-
tene oppga sine planer, og det
ble sluttet fred i landet, og fre-
den varte i omtrent fire år, og i
denne tiden var det ikke noen
blodsutgytelse.

13 Men ugudeligheten florer-
te over hele landet, så Herren
tok bort sine aelskede disipler,
og mirakuløse gjerninger og
helbredelser opphørte på grunn
av folkets synder.
14 Og det var ingen agaver

fra Herren, og bDen Hellige Ånd
kom ikke over noen på grunn av
deres ugudelighet og cvantro.
15 Og jeg, som var femten år

gammelog ganske forstandig,ble
derfor besøkt av Herren og fikk
smake og kjenne Jesu godhet.

16 Og jeg forsøkte å forkynne
for dette folk, men min munn
ble lukket, og det ble meg forbudt

å forkynne for dem. For se, de
hadde bevisst gjort aopprør mot
sin Gud, og de elskede disipler
ble btatt bort, ut av landet, på
grunn av synd.

17 Men jeg ble igjen blant dem,
men på grunn av deres hårde
hjerter ble det meg forbudt å
forkynne for dem, og på grunn
av deres hårde hjerter ble landet
aforbannet, ja, for deres skyld.
18 Og disse Gadianton-

røverne, som var blant lamanit-
tene, oversvømmet landet så
innbyggerne der begynte å skju-
le sine askatter i jorden, og de
glapp ut av hendene på dem,
for Herren hadde forbannet
landet så de ikke kunne holde
på dem eller få dem igjen.

19 Og det skjedde at det var
trolldom og hekseri og magi,
og den ondes makt var i virk-
somhet over hele landet, så alle
Abinadis og lamanitten Samu-
els ord gikk i oppfyllelse.

KAPITTEL 2

Mormon leder nephittenes hær-
styrker — Blod og blodbad over
hele landet — Nephittene jamrer
seg og sørger de fordømtes sorg —
Nådens dag er forbi for dem —
Mormon henter Nephis plater —
Krigene fortsetter. Ca. 327–350
e.Kr.
Og det skjedde i det samme
år at det brøt ut krig igjen mel-
lom nephittene og lamanittene.

13a 3 Ne 28:2, 12.
14a Moroni 10:8–18, 24.

b vs Hellige Ånd, Den.
c vs Vantro.

16a vs Opprør.
b Mormon 8:10.

17a 2 Ne 1:7;
Alma 45:10–14, 16.

18a Hel 13:18–20;
Ether 14:1–2.
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Og selv om jeg var ung, var
jeg stor av vekst, derfor valgte
Nephis folk meg til å være
deres leder — til å lede deres
hærstyrker.
2 Derfor skjedde det at jeg i

mitt sekstende år gikk i spissen
for en nephittisk hærstyrke mot
lamanittene, derfor hadde tre
hundre og seks og tyve år gått.

3 Og det skjedde i det tre hun-
dre og syv og tyvende år at
lamanittene overfalt oss med
så overmåte stor styrke at de
skremte mine hærstyrker. Der-
for ville de ikke kjempe, og de
begynte å trekke seg tilbake til
landene i nord.

4 Og det skjedde at vi kom til
byen Angola, og vi tok byen i
besittelse og gjorde forberedel-
ser til å forsvare oss mot lama-
nittene. Og det skjedde at vi
befestet byen alt vi maktet, men
til tross for alle våre festnings-
verker overfalt lamanittene oss
og drev oss ut av byen.

5 Og de drev oss også ut av
Davids land.

6 Og vi marsjerte videre og
kom til Josvas land, som gren-
set til havet i vest.

7 Og det skjedde at vi samlet
våre folk så hurtig som mulig
så vi kunne samle dem i én
gruppe.

8 Men se, landet var fullt av
røvere og av lamanitter, og til
tross for den store ødeleggelse
som truet mitt folk, omvendte
de seg ikke fra sine onde gjer-
ninger. Derfor var det blod og
blodbad over hele landet, både

blant nephittene og også blant
lamanittene, og hele landet var
i opprør.

9 Og lamanittene hadde en
konge ved navn Aron, og han
kom imot oss med en hærstyr-
ke på fire og førti tusen. Og se,
jeg holdt stand mot ham med
to og førti tusen, og det skjedde
at jeg slo ham med min hærstyr-
ke så han flyktet for meg. Og se,
alt dette skjedde, og tre hundre
og tredve år var gått.

10 Og det skjedde at nephitte-
ne begynte å omvende seg fra
sine synder og begynte å bekla-
ge seg slik profeten Samuel
hadde profetert, for se, ingen
kunne beholde det de eide på
grunn av tyvene og røverne og
morderne og magien og troll-
dommen som fantes i landet.

11 Derfor begynte det å bli
sorg og jammer i hele landet på
grunn av disse ting, og særlig
blant Nephis folk.

12 Og det skjedde at da jeg,
Mormon, så deres klage og der-
es jammer og deres sorg for
Herren, begynte mitt hjerte å
fryde seg, for jeg kjente til
Herrens barmhjertighet og lang-
modighet, derfor trodde jeg at
han ville være barmhjertig mot
dem så de igjen kunne bli et
rettferdig folk.

13 Men se, min glede var for-
gjeves, for deres asorg førte ikke
til omvendelse på grunn av
Guds godhet, men den var sna-
rere de bfordømtes sorg fordi
Herren ikke alltid ville tillate
dem å cglede seg i synd.

2 13a 2 Kor 7:10;
Alma 42:29.

b vs Fordømme,
fordømmelse.

c Alma 41:10.
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14 Og de kom ikke til Jesus
med et sønderknust ahjerte og
en angrende ånd, men de bfor-
bannet Gud og ønsket å dø. Li-
kevel kjempet de for sitt liv
med sverdet.

15 Og det skjedde at min sorg
vendte tilbake til meg igjen, og
jeg forsto at anådens bdag cvar
forbi for dem, både timelig og
åndelig. Og jeg så tusener av
dem bli hugget ned i åpent opp-
rør mot sin Gud og bli liggende
som gjødselhauger på marken.
Og tre hundre og fire og førti år
var gått.

16 Og det skjedde i det tre
hundre og fem og førtiende år
at nephittene begynte å flykte
for lamanittene. Og de ble for-
fulgt til de kom til Jashons land
før det var mulig å stanse deres
tilbaketog.

17 Og nå lå byen Jashon like
ved det aland hvor Ammaron
hadde skjult opptegnelsene til
Herren så de ikke skulle bli
ødelagt. Og se, ifølge Amma-
rons ord hadde jeg gått og hen-
tet Nephis plater, og jeg skrev
en opptegnelse ifølge Amma-
rons ord.

18 Og på Nephis plater ga jeg
en fullstendig beretning om all
ugudeligheten og avskyelighe-
ten. Men på disse aplatene gir
jeg ikke en fullstendig beretning
om deres ugudelighet og avsky-
elighet, for se, en sammenhen-
gende kjede av ugudelighet og
avskyelighet har passert for

mine øyne helt fra jeg var gam-
mel nok til å betrakte menne-
skenes veier.

19 Og jeg gremmer meg på
grunn av deres ugudelighet, for
på grunn av deres ugudelighet
har mitt hjerte alle mine dager
vært fylt av sorg. Likevel vet
jeg at jeg skal bli aløftet opp på
den siste dag.

20 Og det skjedde at dette året
ble Nephis folk jaget på flukt
igjen, og det skjedde at vi ble
drevet nordover til vi kom til
det land som ble kalt Shem.

21 Og det skjedde at vi befestet
byen Shem, og vi samlet vårt
folk alt vi maktet for kanskje å
redde dem fra ødeleggelse.

22 Og det skjedde at i det tre
hundre og seks og førtiende år
begynte de å overfalle oss igjen.

23 Og det skjedde at jeg talte
til mitt folk og formante dem
med stor iver til å holde tappert
stand mot lamanittene og
akjempe for hustru og barn og
hus og hjem.

24 Og mine ord satte mot i
dem så de ikke flyktet for lama-
nittene, men holdt tappert stand
mot dem.

25 Og det skjedde at med en
hærstyrke på tredve tusen kjem-
pet vi mot en hærstyrke på femti
tusen. Og det skjedde at vi holdt
så tappert stand mot dem, at de
flyktet for oss.

26 Og det skjedde at da de had-
de flyktet, forfulgte vi dem med
våre hærstyrker og kjempet mot

14a vs Sønderknust
hjerte.

b vs Gudsbespottelse.
15a vs Nåde.

b Hel 13:38.
c Jer 8:20; L&p 56:16.

17a Mormon 1:1–4.
18a vs Plater.

19a Mosiah 23:22;
Ether 4:19.

23a Mosiah 20:11;
Alma 43:45.



525 Mormon 2:27–3:8

dem igjen og slo dem. Likevel
var Herrens styrke ikke med
oss, ja, vi var overlatt til oss selv
så vi ikke hadde Herrens Ånd i
oss. Derfor hadde vi blitt svake
likesom våre brødre.
27 Og jeg sørget i mitt hjerte

over denne store tragedie som
hadde rammet mitt folk på
grunn av deres ugudelighet
og avskyelighet. Men se, vi
gikk frem mot lamanittene og
Gadianton-røverne til vi igjen
hadde tatt våre arveland i
besittelse.

28 Og det tre hundre og ni og
førtiende år var gått. Og i det
tre hundre og femtiende år inn-
gikk vi en avtale med lamanit-
tene og Gadianton-røverne så
våre arveland ble delt.
29 Og lamanittene ga oss lan-

det i nord, like til det atrange
pass som førte inn i landet mot
syd, og vi ga lamanittene hele
landet i syd.

KAPITTEL 3

Mormon roper omvendelse til ne-
phittene — De vinner en stor seier
og roser seg av sin egen styrke —
Mormon nekter å lede dem, og hans
bønner for dem er uten tro —
Mormons bok er en innbydelse til
Israels tolv stammer om å tro på
evangeliet. Ca. 360–362 e.Kr.
Og det skjedde at lamanittene
ikke kom for å kjempe igjen
før ti år til var gått. Og se, jeg
hadde latt mitt folk, nephittene,
arbeide med å forberede sine

jordeiendommer og sine våpen
for å ruste seg til kamp.

2 Og det skjedde at Herren sa
til meg: Rop til dette folk: Om-
vend dere og kom til meg og bli
døpt og bygg opp igjen min
kirke, og dere skal bli spart.

3 Og jeg ropte til dette folk,
men det var forgjeves, og de for-
sto ikke at det var Herren som
hadde spart dem og gitt dem en
sjanse til å omvende seg. Og se,
de forherdet sine hjerter mot
Herren sin Gud.

4 Og det skjedde at etter at
dette tiende år var gått — og
alt i alt tre hundre og seksti år
var gått etter Kristi komme —
da sendte lamanittenes konge
et brev til meg som fortalte at
de forberedte seg på å gå til
kamp mot oss igjen.

5 Og det skjedde at jeg lot mitt
folk samle seg i landet Øde-
mark, i en by som var like ved
det trange pass som førte inn til
landet i syd.

6 Og der stilte vi opp våre hær-
styrker så vi kunne stanse lama-
nittenes styrker så de ikke skulle
ta noen av våre landområder i
besittelse. Derfor befestet vi oss
mot dem av all vår makt.

7 Og det skjedde at i det tre
hundre og en og sekstiende år
kom lamanittene ned mot byen
Ødemark for å kjempe mot oss.
Og det skjedde at dette året slo
vi dem så de vendte tilbake til
sine egne land igjen.

8 Og i det tre hundre og to og
sekstiende år kom de ned igjen
for å kjempe. Og vi slo dem

29a Alma 22:32.
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igjen og drepte en hel del av
dem, og deres døde ble kastet
i havet.
9 Og på grunn av denne store

ting som mitt folk, nephittene,
hadde gjort, begynte de å arose
seg av sin egen styrke og be-
gynte å sverge for himlene at
de ville hevne sine brødres blod,
de som var blitt drept av deres
fiender.

10 Og de sverget ved himlene,
og også ved Guds trone, at de
aville dra opp for å kjempe mot
sine fiender og ville utrydde
dem fra jordens overflate.
11 Og det skjedde at jeg,

Mormon, fra den tid av nektet
bestemt å være dette folks an-
fører og leder på grunn av deres
ugudelighet og avskyelighet.

12 Se, jeg hadde ledet dem —
til tross for deres ugudelighet
hadde jeg ledet dem i kamp
mange ganger — og hadde
elsket dem av hele mitt hjerte
ifølge den aGuds kjærlighet som
var i meg. Og min sjel hadde
vært utøst i bønn til min Gud
hele dagen lang for dem, likevel
var den buten tro på grunn av
deres hårde hjerter.

13 Og tre ganger har jeg fridd
dem ut av deres fienders hen-
der, og de har ikke omvendt
seg fra sine synder.

14 Og da de hadde sverget ved
alt som vår Herre og Frelser
Jesus Kristus hadde aforbudt
dem, at de ville dra opp for å

kjempe mot sine fiender og hev-
ne sine brødres blod, se, da kom
Herrens røst til meg og sa:

15 aHevnen hører meg til, og
jeg vil bgjengjelde, og fordi det-
te folk ikke omvendte seg etter
at jeg hadde befridd dem, se,
derfor skal de bli utryddet fra
jordens overflate.

16 Og det skjedde at jeg nektet
bestemt å gå mot mine fiender,
og jeg gjorde det som Herren
hadde befalt meg, og jeg sto
som et uvirksomt vitne for å for-
telle verden de ting som jeg så
og hørte, slik det ble tilkjenne-
gitt av Ånden som hadde vitnet
om det som skulle komme.

17 Derfor skriver jeg atil dere,
hedningefolk, og også til dere
som er av Israels hus, så dere —
når verket begynner — kan be-
gynne å forberede dere til å ven-
de tilbake til deres arveland.

18 Ja, se, jeg skriver til alle jor-
dens ender, ja, til dere, Israels
tolv stammer, som skal bli
adømt etter deres gjerninger av
de tolv som Jesus valgte til å
være sine disipler i Jerusalems
land.

19 Og jeg skriver også til lev-
ningen av dette folk, som også
skal dømmes av de atolv som
Jesus valgte i dette land, og de
skal dømmes av de andre tolv
som Jesus valgte i Jerusalems
land.

20 Og disse ting åpenbarer
Ånden for meg, derfor skriver

3 9a 2 Ne 4:34.
10a 3 Ne 3:20–21;

Mormon 4:4.
12a vs Kjærlighet.

b Mormon 5:2.

14a 3 Ne 12:34–37.
15a vs Hevn.

b L&p 82:23.
17a 2 Ne 30:3–8;

3 Ne 29:1.

18a Mat 19:28;
Luk 22:29–30;
L&p 29:12.

19a 1 Ne 12:9–10.
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jeg til dere alle. Og jeg skriver
til dere for at dere kan vite at
dere alle må stå for Kristi adom-
stol, enhver sjel som tilhører
menneskehetens familie, ja, hele
bAdams familie, og dere må stå
for å bli dømt for deres gjernin-
ger, enten de er gode eller onde,
21 og også for at dere kan atro

Jesu Kristi evangelium som dere
skal ha iblant dere, og også for
at bjødene — Herrens pakts-
folk — skal ha andre cvitner enn
ham som de så og hørte, om at
Jesus som de slo ihjel, dvirkelig
var Kristus og virkelig var Gud.

22 Og jeg skulle ønske jeg
kunne overtale dere, aalle jor-
dens ender, til å omvende dere
og berede dere til å stå for Kristi
domstol.

KAPITTEL 4

Krig og blodbad fortsetter — De
ugudelige straffer de ugudelige —
Større ugudelighet enn noensinne
råder i hele Israel — Kvinner og
barn ofres til avguder — Lamanit-
tene begynner å jage ut og utrydde
nephittene. Ca. 363–375 e.Kr.
Og nå skjedde det at i det tre
hundre og tre og sekstiende år
dro nephittene opp med sine
hærstyrker ut av landet Øde-
mark for å gå til kamp mot
lamanittene.

2 Og det skjedde at nephitte-
nes hærstyrker igjen ble drevet
tilbake til landet Ødemark, og

mens de ennå var slitne, overfalt
lamanittene dem med en uthvilt
hærstyrke, og et voldsomt slag
fant sted som endte med at la-
manittene tok byen Ødemark i
besittelse og slo mange nephit-
ter ihjel og tok mange fanger.

3 Og resten flyktet og sluttet
seg til innbyggerne i byen Te-
ancum. Nå lå byen Teancum
ute ved havet, og den lå også i
nærheten av byen Ødemark.

4 Og det var afordi nephitte-
nes hærstyrker dro opp mot
lamanittene at de begynte å
lide nederlag. For om det ikke
hadde vært for det, hadde ikke
lamanittene hatt noen makt
over dem.

5 Men se, Guds straffedom-
mer vil ramme de ugudelige,
og det er ved de ugudelige at
de ugudelige blir astraffet, for
det er de ugudelige som oppeg-
ger menneskenes barns hjerter
til blodsutgytelse.

6 Og det skjedde at lamanitt-
ene gjorde forberedelser for å
angripe byen Teancum.

7 Og det skjedde i det tre hun-
dre og fire og sekstiende år at
lamanittene angrep byen Tean-
cum så de kunne ta denne byen
i besittelse også.

8 Og det skjedde at de ble slått
og drevet tilbake av nephittene.
Og da nephittene så at de hadde
drevet lamanittene bort, roste de
seg igjen av sin egen styrke, og
de rykket frem i sin egen kraft
og gjenerobret byen Ødemark.

20a vs Dom, den siste
eller endelige.

b L&p 27:11.
21a L&p 3:20.

b vs Jøder.
c 2 Ne 25:18.
d 2 Ne 26:12;

Mosiah 7:27.

22a Alma 29:1.
4 4a Mormon 3:10.

5a L&p 63:33.
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9 Og nå hadde alle disse ting
skjedd, og tusener var blitt drept
på begge sider, både nephitter
og lamanitter.

10 Og det skjedde at da det tre
hundre og seks og sekstiende
år var gått, overfalt lamanitte-
ne nephittene igjen, og likevel
omvendte ikke nephittene seg
fra det onde de hadde gjort,
men holdt stadig fast ved sin
ugudelighet.

11 Og ingen tunge kan beskri-
ve eller noe menneske skrive og
gi en fullstendig fremstilling av
den forferdelige blodsutgytelse
og det blodbad som fant sted
blant folket, både blant nephit-
tene og blant lamanittene. Og
hvert eneste hjerte var forher-
det, så de stadig fant behag i å
utgyte blod.

12 Og det hadde aldri vært så
stor augudelighet blant Lehis
barn, og heller ikke i noen del av
Israels hus, ifølge Herrens ord,
som det var blant dette folk.
13 Og det skjedde at lamanitte-

ne tok byen Ødemark i besittel-
se, og dette fordi det var aflere
av dem enn av nephittene.

14 Og de rykket også frem mot
byen Teancum og drev innbyg-
gerne ut av byen og tok mange
til fange — både kvinner og
barn — og ofret dem som offer
til sine aavguder.

15 Og det skjedde at i det tre
hundre og syv og sekstiende år
var nephittene så vrede fordi
lamanittene hadde ofret deres
kvinner og barn, at de gikk til
angrep på lamanittene i så

overmåte stor vrede at de slo
dem igjen og drev dem ut av
sine land.

16 Og lamanittene angrep ikke
nephittene igjen før i det tre
hundre og fem og syttiende år.

17 Og i dette året angrep de
nephittene med hele sin styrke,
og de ble ikke talt fordi de var
så mange.

18 Og afra denne tid av fikk
ikke nephittene lenger makt
over lamanittene, men begynte
å bli utryddet av dem likesom
dugg forsvinner for solen.

19 Og det skjedde at lamanit-
tene angrep byen Ødemark, og
et overmåte voldsomt slag ble
utkjempet i landet Ødemark
hvor de slo nephittene.

20 Og de flyktet fra dem igjen,
og de kom til byen Boas, og der
holdt de stand mot lamanittene
med så overmåte stor tapper-
het at lamanittene ikke slo dem
før de angrep dem igjen for
annen gang.

21 Og da de angrep for annen
gang, ble nephittene drevet
bort og slaktet ned i et over-
måte stort blodbad. Og deres
kvinner og barn ble igjen ofret
til avguder.

22 Og det skjedde at nephittene
flyktet for dem igjen og tok alle
innbyggerne med seg, både i
småbyer og landsbyer.

23 Og da jeg, Mormon, forsto
at lamanittene nå var nær ved å
underlegge seg landet, gikk jeg
til høyden aShim og tok frem
alle de opptegnelsene som Am-
maron hadde skjult til Herren.

12a 1M 6:5; 3 Ne 9:9.
13a Mormon 5:6.

14a vs Avgudsdyrkelse.
18a Mormon 3:3.

23a Mormon 1:3.
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KAPITTEL 5

Mormon leder igjen nephittenes
hærstyrker i blodige slag — Mor-
mons bok vil komme frem for å
overbevise hele Israel om at Jesus er
Kristus — På grunn av sin vantro
vil lamanittene bli adspredt, og
Ånden vil slutte å streve med dem
— De vil motta evangeliet fra
hedningefolkene i de siste dager.
Ca. 375–384 e.Kr.

Og det skjedde at jeg gikk ut
blant nephittene og angret på
den aed som jeg hadde avlagt
om ikke å hjelpe dem mer. Og
igjen overlot de meg komman-
doen over sine hærstyrker, for
de antok at jeg kunne befri dem
fra deres lidelser.
2 Men se, jeg var auten håp, for

jeg kjente Herrens straffedom-
mer som skulle komme over
dem. For de omvendte seg ikke
fra sine synder, men kjempet
for sine liv uten å påkalle det
Vesen som skapte dem.
3 Og det skjedde at lamanittene

angrep oss da vi hadde flyktet
til byen Jordan, men se, de ble
drevet tilbake så de ikke inntok
byen denne gang.

4 Og det skjedde at de angrep
oss igjen, og vi forsvarte byen.
Og det var også andre byer som
ble forsvart av nephittene, og
disse sterke forsvarsstillingene
stengte veien for dem, så de ikke
kunne komme inn i det land
som lå foran oss for å drepe
innbyggerne i vårt land.

5 Men det skjedde at i alle
de land vi hadde dratt forbi
og hvor innbyggerne ikke
hadde samlet seg, ble de drept
av lamanittene, og deres små-
byer og landsbyer og byer
ble brent med ild. Og slik
gikk det tre hundre og ni og
syttiende år.

6 Og det skjedde at i det
tre hundre og åttiende år gikk
lamanittene til kamp mot oss
igjen, og vi holdt tappert stand
mot dem. Men alt var forgjeves,
for deres antall var så stort at
de tråkket nephittene ned.

7 Og det skjedde at vi flyktet
igjen, og de som flyktet raskere
enn lamanittene, unnslapp, og
de som ikke var like raske som
lamanittene, ble slått ned og
drept.

8 Og se, jeg, Mormon, ønsker
ikke å opprive menneskenes
sjeler ved å skildre slike redsels-
fulle scener av blod og blodsut-
gytelse som fant sted for mine
øyne. Men fordi jeg vet at disse
ting visselig må gjøres kjent og
at alt som er skjult, må aåpen-
bares fra hustakene,

9 og også at kunnskapen om
disse ting må akomme til levnin-
gen av dette folk — og også til
hedningefolkene som Herren
har sagt skal badspre dette folk,
og dette folk skal ikke regnes for
noe blant dem — derfor skri-
ver jeg en cliten forkortelse —
jeg våger ikke å gi en fullsten-
dig beskrivelse av det som
jeg har sett — på grunn av

5 1a Mormon 3:11.
2a Mormon 3:12.
8a Luk 12:2–3;

2 Ne 27:11;
L&p 1:3.

9a 4 Ne 1:49.

b 3 Ne 16:8.
c Mormon 1:1.
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befalingen jeg har fått, og også
for at dere ikke skal ha altfor
stor sorg på grunn av dette
folks ugudelighet.
10 Og se, dette taler jeg til

deres ætt, og også til hedninge-
folkene som har omsorg for
Israels hus og som forstår og
vet hvor deres velsignelser
kommer fra.

11 For jeg vet at det er slike
som vil sørge over den ulykke
som vil ramme Israels hus, ja,
de vil sørge over at dette folk ble
utryddet, de vil sørge over at
dette folk ikke hadde omvendt
seg så Jesus kunne ha tatt dem i
sine armer.

12 Nå er adette skrevet til
blevningen av Jakobs hus, og
det er skrevet på denne måten
fordi Gud vet at ugudelighet
ikke vil frembringe det for
dem, og det skal bli cskjult til
Herren så det kan komme frem
i hans egen beleilige tid.
13 Og dette er den befaling

som jeg har mottatt, og se, de
skal komme frem ifølge Herrens
befaling når han i sin visdom
finner det passende.

14 Og se, de skal gå til de van-
tro blant ajødene, og i denne
hensikt skal de gå, så de kan
bli boverbevist om at Jesus er
Kristus, sønn av den levende
Gud, så Faderen, gjennom sin
høyt elskede, kan gjennomføre
sin store og evige hensikt med

å føre jødene, eller hele Israels
hus, til deres arveland som
Herren deres Gud har gitt dem,
for å oppfylle sin cpakt.
15 Og også for at adette folks

ætt mer fullstendig kan tro på
hans evangelium, som skal
bkomme til dem fra hedninge-
folkene. For dette folk skal bli
cadspredt og skal dbli et mørkt,
et motbydelig og et frastøtende
folk, mer ubeskrivelig enn noe
som noensinne har vært blant
oss, ja, eller noe som har vært
blant lamanittene, og dette på
grunn av deres vantro og av-
gudsdyrkelse.

16 For se, Herrens Ånd har
allerede sluttet å astreve med
deres fedre, og de er uten
Kristus og Gud i verden, og de
drives omkring som bagner for
vinden.

17 De var en gang et tiltalende
folk, og Kristus var deres ahyr-
de, ja, de ble til og med ledet av
Gud Faderen.

18 Men se, nå blir de aført om-
kring av Satan — som agner
drives for vinden eller som et
skip kastes om på bølgene uten
seil eller anker eller uten noe å
styre det med — og som skipet,
så også de.

19 Og se, Herren har holdt til-
bake de velsignelser de kunne
ha mottatt i landet, til fordel for
ahedningefolkene som skal ta
landet i besittelse.

12a Enos 1:16;
Hel 15:11–13.
vs Mormons bok.

b L&p 3:16–20.
c Mormon 8:4, 13–14;

Moroni 10:1–2.
14a 2 Ne 29:13; 30:7–8.

vs Jøder.
b 2 Ne 25:16–17.
c 3 Ne 29:1–3.

15a 3 Ne 21:3–7, 24–26.
b 1 Ne 13:20–29, 38;

Mormon 7:8–9.
c 1 Ne 10:12–14;

3 Ne 16:8.
d 2 Ne 26:33.

16a 1M 6:3; Ether 2:15.
b Sal 1:4.

17a vs Gode hyrde.
18a 2 Ne 28:21.
19a 3 Ne 20:27–28.
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20 Men se, det skal skje at
de skal bli jaget og adspredt
av hedningefolkene, og etter at
de er blitt jaget og adspredt
av hedningefolkene, se, da vil
Herren ahuske bpakten som
han sluttet med Abraham og
med hele Israels hus.

21 Og Herren vil også huske
de brettferdiges bønner som
er blitt oppsendt til ham for
dem.

22 Og da, dere hedningefolk,
hvordan kan dere tåle Guds
kraft hvis dere ikke omvender
dere og vender dere bort fra
deres onde veier?

23 Vet dere ikke at dere er i
Guds hender? Vet dere ikke at
han har all makt, og at på
hans store abefaling skal jorden
brulles sammen som en bok-
rull?

24 Derfor, omvend dere og
ydmyk dere for ham, så han
ikke står frem med sin rettfer-
dighet mot dere — så ikke en
levning av Jakobs ætt skal gå ut
blant dere som en aløve og rive
dere i stykker, og det er ingen
som redder.

KAPITTEL 6

Nephittene samles i landet Cumo-
rah til de avsluttende slag —
Mormon skjuler de hellige oppteg-
nelsene i høyden Cumorah — La-
manittene seirer, og nephittenes
nasjon blir utryddet — Mange

hundre tusen blir drept med sverd.
Ca. 385 e.Kr.
Og nå avslutter jeg min opp-
tegnelse om hvordan mitt folk,
nephittene, ble autryddet. Og
det skjedde at vi rykket frem
mot lamanittene.

2 Og jeg, Mormon, skrev et
brev til lamanittenes konge og
spurte om han ville tillate at vi
samlet vårt folk i alandet Cu-
morah — ved en høyde som
kaltes Cumorah — og der ville
vi kjempe mot dem.

3 Og det skjedde at lamanitte-
nes konge innvilget mitt ønske.

4 Og det skjedde at vi marsjer-
te til landet Cumorah, og vi slo
opp våre telt rundt høyden
Cumorah. Og det var et land
med mange vann, elver og kil-
der, og her håpet vi å få overtak
på lamanittene.

5 Og da tre hundre og fire og
åtti år var gått, hadde vi samlet
alle som var igjen av vårt folk, i
landet Cumorah.

6 Og det skjedde da vi hadde
samlet hele vårt folk i én grup-
pe i landet Cumorah, se, da be-
gynte jeg, Mormon, å bli
gammel. Og da jeg visste at det
var mitt folks siste kamp, og da
jeg hadde blitt befalt av Herren
at jeg ikke skulle la de hellige
opptegnelsene som hadde blitt
overlevert fra våre fedre, falle
i lamanittenes hender (for la-
manittene ville ødelegge dem),
laget jeg adenne opptegnelsen

20a 3 Ne 16:8–12.
b vs Pakten med

Abraham.
21a Enos 1:12–18;

Mormon 9:36–37.

23a Hel 12:8–17.
b 3 Ne 26:3.

24a Mika 5:8;
3 Ne 20:15–16.

6 1a 1 Ne 12:19;

Jar 1:10;
Alma 45:9–14;
Hel 13:5–11.

2a Ether 9:3.
6a vs Plater.
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etter Nephis plater og bskjulte
alle opptegnelsene som var be-
trodd meg av Herren, i høyden
Cumorah, med unntagelse av
cdisse få platene som jeg ga til
min sønn dMoroni.
7 Og det skjedde at mitt

folk med sine hustruer og sine
barn så at alamanittenes hær-
styrker rykket frem mot dem,
og med den grufulle dødsangst
som fyller alle ugudeliges
bryst, ventet de på at de skulle
angripe.
8 Og det skjedde at de gikk til

kamp mot oss, og hver eneste
sjel var fylt av redsel på grunn
av deres store antall.

9 Og det skjedde at de overfalt
mitt folk med sverd og med
buer og med piler og med økser
og med alle slags krigsvåpen.

10 Og det skjedde at mine
menn ble hugget ned, ja, mine
ti tusen som var med meg. Og
jeg falt såret om midt iblant
dem, og de gikk forbi meg og
gjorde ikke ende på mitt liv.

11 Og da de hadde passert og
hadde hugget ned ahele mitt
folk unntatt fire og tyve av oss
(blant dem var min sønn Moro-
ni), skuet vi som hadde over-
levd, neste dag da lamanittene
hadde vendt tilbake til sin leir,
fra toppen av høyden Cumorah
de ti tusen av mitt folk som var
blitt hugget ned mens de ble
anført av meg.

12 Og vi så også de ti tusen av
mitt folk som ble anført av min
sønn Moroni.

13 Og se, Gidgiddonahs ti tu-
sen hadde falt, og han selv midt
iblant dem.

14 Og Lamah hadde falt med
sine ti tusen, og Gilgal hadde
falt med sine ti tusen, og Lim-
hah hadde falt med sine ti tusen,
og Jeneum hadde falt med sine
ti tusen, og Cumenihah og Mo-
roniha og Antionum og Shiblom
og Shem og Josh hadde falt,
hver med sine ti tusen.

15 Og det skjedde at det var
enda ti som hadde falt for
sverdet, hver med sine ti tusen.
Ja, ahele mitt folk hadde falt —
unntatt de fire og tyve som var
med meg, og også noen få
som hadde flyktet til landene
i syd, og noen få som hadde
gått over til lamanittene — og
deres kjøtt og ben og blod lå
på jordoverflaten, etterlatt av
dem som hadde drept dem, for
å råtne på marken, smuldre
hen og vende tilbake til moder
jord.

16 Og min sjel led sorgens
kvaler på grunn av mitt folks
falne, og jeg ropte:

17 Dere skjønne, hvordan kun-
ne dere vike bort fra Herrens
veier! Dere skjønne, hvordan
kunne dere ha forkastet den
Jesus som sto med åpne armer
for å ta imot dere!

18 Se, hvis dere ikke hadde
gjort dette, ville dere ikke ha
falt. Men se, dere har falt, og jeg
sørger over tapet av dere.

19 Dere skjønne sønner og dø-
tre, dere fedre og mødre, dere

b Ether 15:11.
c Morm ord 1:2.
d Mormon 8:1.

7a 1 Ne 12:15.
11a 1 Ne 12:19–20;

Hel 15:17.

15a Alma 9:24.
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ektemenn og hustruer, dere
skjønne, hvordan kunne dere
ha falt?
20 Men se, dere er gått bort, og

mine sorger kan ikke bringe
dere tilbake.

21 Og dagen kommer snart da
deres dødelige legeme må bli
ikledd udødelighet og disse
legemer som nå smuldrer hen i
forgjengelighet, snart må bli
auforgjengelige legemer. Og da
må dere stå for Kristi domstol
for å bli dømt etter deres gjer-
ninger, og hvis dere er rettfer-
dige, da blir dere velsignet
med deres fedre som har gått
foran dere.
22 Om dere bare hadde om-

vendt dere før denne store øde-
leggelse var kommet over dere.
Men se, dere er gått bort, og
Faderen, ja, himmelens evige
Fader, kjenner deres tilstand, og
han gjør med dere ifølge sin arett-
ferdighet og bbarmhjertighet.

KAPITTEL 7

Mormon innbyr lamanittene i de
siste dager til å tro på Kristus, ta
imot hans evangelium og bli frelst
— Alle som tror på Bibelen, vil
også tro på Mormons bok. Ca. 385
e.Kr.
Og se, nå vil jeg tale noe til alev-
ningen av dette folk som er blitt

spart — hvis Gud vil gi mine
ord til dem — så de kan få
vite hva som skjedde med der-
es fedre. Ja, jeg taler til dere
som er en levning av Israels
hus, og dette er de ord som jeg
taler:

2 Vit at dere er av aIsraels hus.
3 Vit at dere må omvende dere,

ellers kan dere ikke bli frelst.
4 Vit at dere må legge ned der-

es krigsvåpen, ikke mer finne
behag i å utgyte blod og ikke ta
dem frem igjen uten at det skjer
på Guds befaling.

5 Vit at dere må komme til
akunnskap om deres fedre og
omvende dere fra alle deres
synder og misgjerninger og btro
på Jesus Kristus — at han er
Guds Sønn og at han ble drept
av jødene og at han ved Fade-
rens kraft har oppstått, og der-
ved har han cseiret over graven,
og ved ham er også dødens
brodd oppslukt.

6 Og han tilveiebringer de dø-
des aoppstandelse, og ved den
må mennesket oppstå og stilles
for hans bdomstol.
7 Og han har tilveiebragt ver-

dens aforløsning, og den som
blir funnet bskyldfri for ham på
dommens dag, til ham gis å cbo i
Guds nærhet i hans rike, for der
å synge uopphørlige lovsanger
med dkorene, og prise Faderen
og Sønnen og Den Hellige Ånd,

21a 1 Kor 15:53–54.
22a vs Rettferdig,

rettferdighet.
b vs Barmhjertig,

barmhjertighet.
7 1a Hel 15:11–13.

2a Alma 10:3.
5a 2 Ne 3:12.

b vs Tro.
c Jes 25:8;

Mosiah 16:7–8.
6a vs Oppstandelse.

b vs Jesus Kristus —
Dommer; Dom,
den siste eller
endelige.

7a vs Forløse, forløst,
forløsning.

b vs Rettferdiggjørelse,
rettferdiggjøre.

c 1 Ne 10:21;
L&p 76:62;
Moses 6:57.

d Mosiah 2:28.
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som er eén Gud, i en tilstand av
flykke som aldri tar slutt.
8 Derfor, omvend dere og bli

døpt i Jesu navn, og grip aKristi
evangelium, som skal gjøres
tilgjengelig for dere, ikke bare i
denne opptegnelse, men også i
den bopptegnelse som skal
komme til hedningefolkene cfra
jødene og fra hedningefolkene
dtil dere.
9 For se, adette er skrevet i den

hensikt at dere skal btro den.
Og hvis dere tror den, vil dere
også tro dette. Og hvis dere tror
dette, vil dere få vite om deres
fedre og også om de vidunder-
lige gjerninger som ble utført
blant dem ved Guds kraft.
10 Og dere vil også vite at dere

er en levning av Jakobs ætt. Der-
for blir dere regnet blant den
første pakts folk, og hvis dere
tror på Kristus og blir døpt —
først med vann og deretter med
ild og med Den Hellige Ånd —
og følger vår Frelsers aeksempel
ifølge det som han har befalt
oss, skal det bli vel med dere på
dommens dag. Amen.

KAPITTEL 8

Lamanittene jager og dreper nephit-
tene — Mormons bok vil komme
frem ved Guds kraft — Ve-rop ut-
talt over dem som utøser vrede og
ypper til strid mot Herrens verk —

Nephittenes opptegnelse vil komme
frem i en tid med ugudelighet, for-
fall og frafall. Ca. 400–421 e.Kr.
Se, jeg, aMoroni, avslutter min
far Mormons bopptegnelse. Se,
jeg har bare noen få ting å
skrive, nemlig det min far har
befalt meg.

2 Og nå skjedde det at etter
det astore og forferdelige slaget
ved Cumorah, se, da ble de ne-
phittene som hadde flyktet inn
i landet mot syd, jaget av bla-
manittene til de alle var drept.

3 Og min far ble også drept av
dem, og jeg er ahelt alene tilba-
ke for å skrive den sørgelige
beretningen om hvordan mitt
folk ble utryddet. Men se, de er
borte, og jeg utfører min fars
befaling, og om de vil drepe
meg, vet jeg ikke.

4 Derfor vil jeg skrive og skju-
le opptegnelsene i jorden, og
hvor jeg går hen, har ingen
betydning.

5 Se, min far har skrevet adenne
opptegnelsen, og han har skre-
vet hvorfor den ble til. Og se, jeg
ville også ha gjort det hvis jeg
hadde hatt plass på bplatene,
men det har jeg ikke, og jeg har
ingen malm, for jeg er alene.
Min far er blitt drept i kamp og
alle mine slektninger også, og
jeg har hverken venner eller noe
sted å gå, og hvor lenge Herren
vil la meg leve, vet jeg ikke.

e L&p 20:28.
vs Gud,
guddommen.

f vs Glede.
8a vs Evangelium.

b vs Bibel.
c 2 Ne 29:4–13.

d 1 Ne 13:38.
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6 Se, afire hundre år er gått
siden vår Herre og Frelsers
komme.

7 Og se, lamanittene har jaget
mitt folk, nephittene, fra by til
by og fra sted til sted helt til de
ikke er mer. Og deres afall har
vært stort, ja, stor og ufattelig
er utslettelsen av mitt folk, ne-
phittene.

8 Og se, det er Herrens hånd
som har gjort det, og se, lama-
nittene ligger også i akrig med
hverandre, og hele dette land
er en sammenhengende kjede
av mord og blodsutgytelse, og
ingen vet når krigen vil ta slutt.
9 Og se, jeg sier ikke mer

om dem, for det finnes ingen
andre enn lamanitter og arøve-
re i landet.

10 Og det er ingen som kjenner
den sanne Gud, unntatt aJesu
disipler som skulle være i landet
inntil folkets ugudelighet ble
så stor at Herren ikke ville tillate
dem å bvære hos folket. Og om
de er i landet eller ikke, vet intet
menneske.

11 Men se, amin far og jeg har
sett dem, og de har betjent oss.
12 Og enhver som mottar den-

ne opptegnelsen og ikke for-
dømmer den på grunn av de
ufullkommenheter som finnes
i den, skal få vite om astørre ting
enn disse. Se, jeg er Moroni, og
hvis det var mulig, ville jeg gjøre
alle ting kjent for dere.

13 Se, jeg slutter nå å tale
om dette folk. Jeg er sønn av
Mormon, og min far var en
aetterkommer av Nephi.
14 Og det er jeg som askjuler

denne opptegnelsen til Herren.
Selve platene har ingen verdi
på grunn av Herrens befaling,
for han sier visselig at ingen
skal få dem bfor vinnings skyld.
Men det som er skrevet på dem,
er av stor verdi, og den som
bringer det frem i lyset, ham vil
Herren velsigne.

15 For ingen har makt til å brin-
ge det frem i lyset uten at det
skjer ved Guds hjelp, for Gud
vil det skal gjøres med aøyet
fullt og helt vendt mot hans ære
eller til beste for Herrens folk i
fordums tid, paktens folk som
lenge har vært adspredt.

16 Og velsignet er ahan som
skal bringe dette frem i lyset,
for det skal bbringes ut av mør-
ke og inn i lyset ifølge Guds
ord. Ja, det skal bringes ut av
jorden, og det skal la sitt lys
skinne i mørket og komme til
folkets kunnskap, og det skal
gjøres ved Guds kraft.

17 Og hvis det finnes afeil, er
det menneskers feil. Men se, vi
vet ikke om noen feil, ikke des-
to mindre vet Gud alle ting, la
derfor den som bfordømmer,
være på vakt så han ikke kom-
mer i fare for helvetes ild.

18 Og den som sier: Vis meg

6a Alma 45:10.
7a 1 Ne 12:2–3.
8a 1 Ne 12:20–23.
9a Mormon 2:8.

10a 3 Ne 28:7;
Ether 12:17.
vs Nephittiske
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11a 3 Ne 28:24–26.
12a 3 Ne 26:6–11.
13a 3 Ne 5:20.
14a Moroni 10:1–2.

b JS—H 1:46.

15a L&p 4:5.
16a 2 Ne 3:6–7, 11, 13–14.

b Jes 29:18;
2 Ne 27:29.

17a Mormon 9:31, 33;
Ether 12:23–28.

b 3 Ne 29:5; Ether 4:8.
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det, ellers vil dere bli slått, må
ta seg i vare så han ikke krever
noe som er forbudt av Herren.
19 For se, den som adømmer

hastig, skal dømmes hastig
igjen, for hans lønn skal bli iføl-
ge hans gjerninger. Derfor, den
som slår, skal Herren også slå.

20 Se hva Skriftene sier: Men-
nesket skal ikke slå og heller
ikke dømme, for dommen er
min, sier Herren, og hevnen er
også min, og jeg vil gjengjelde.

21 Og den som utøser vrede
og ypper til strid mot Herrens
verk og Herrens paktsfolk som
er Israels hus, og sier: Vi vil øde-
legge Herrens verk, og Herren
vil ikke huske sin pakt som han
har inngått med Israels hus —
han står i fare for å bli hugget
ned og kastet på ilden.

22 For aHerrens evige planer
skal rulle videre inntil alle hans
løfter er oppfylt.

23 Gransk aJesajas profetier. Se,
jeg kan ikke skrive dem. Ja, se,
jeg sier til dere at de hellige som
er gått bort før meg og som har
eid dette landet, skal brope, ja,
fra støvet vil de rope til Herren,
og så sant Herren lever, vil han
huske pakten han har inngått
med dem.
24 Og han kjenner deres

abønner og vet at de ba for sine

brødre. Og han kjenner deres tro,
for i hans navn kunne de flytte
bfjell, og i hans navn kunne de
få jorden til å ryste, og ved hans
ords kraft fikk de cfengsler til
å rase sammen. Ja, selv ikke
den glovarme smelteovn kun-
ne skade dem, heller ikke ville
dyr eller giftige slanger, på
grunn av hans ords kraft.

25 Og se, i sine abønner ba de
også for ham som Herren skul-
le la frembringe disse ting.

26 Og ingen må si at de ikke
skal komme frem, for det skal
de visselig, for Herren har talt
det, for aut av jorden skal de
komme ved Herrens hånd, og
ingen kan hindre det, og de skal
komme i en tid da det skal bli
sagt at bmirakler er avskaffet,
og de skal komme som om en
taler cfra de døde.
27 Og de skal komme frem i en

tid da de ahelliges blod skal rope
til Herren på grunn av bhem-
melige forbund og mørkets
gjerninger.

28 Ja, de skal komme frem i en
tid da Guds kraft skal bli fornek-
tet og akirker bli fordervet og bli
oppblåste i sine hjerters stolthet,
ja, i en tid da kirkeledere og læ-
rere skal stå frem i hjertets stolt-
het og til og med misunne dem
som tilhører deres egne kirker.
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22a L&p 3:3.
23a 3 Ne 20:11; 23:1.
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29 Ja, de skal komme frem i en
tid da adet skal høres om ild og
uvær og brøkskyer i fremmede
land.

30 Og det skal også høres om
akriger, rykter om kriger og
jordskjelv på forskjellige steder.
31 Ja, de skal komme frem i en

tid da det skal være stor foru-
rensning og urenhet på jordens
overflate. Det skal være mord
og røveri og løgn og bedrag og
hor og alle slags avskyeligheter,
og mange skal si: Gjør dette eller
gjør hint, og det er auten betyd-
ning, for Herren vil banerkjenne
slike på den siste dag. Men ve
slike, for de er i cbitterhets galle
og syndens lenker.
32 Ja, de skal komme frem i en

tid da det skal bygges opp kir-
ker som skal si: Kom til meg, og
for dine penger skal du få tilgi-
velse for dine synder.

33 Dere ugudelige og vrange
og hårdnakkede folk, hvorfor
har dere bygget opp kirker for
dere selv for egen avinnings
skyld? Hvorfor har dere bfor-
andret Guds hellige ord, så
dere bringer cfordømmelse over
deres sjeler? Se, gi akt på Guds
åpenbaringer, for tiden og da-
gen kommer da alle disse ting
må gå i oppfyllelse.

34 Se, Herren har vist meg sto-
re og vidunderlige ting om det
som snart må skje på den dag

da disse ting skal komme frem
blant dere.

35 Se, 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.

36 Og jeg vet at dere avandrer i
deres hjerters stolthet, og det er
bare noen ganske få som ikke
er boppblåste i sine hjerters stolt-
het og kler seg i cmeget fine
klær, noe som skaper misunnel-
se og strid og ondsinnethet og
forfølgelse og alle slags synder.
Og deres kirker, ja, hver eneste
én, er blitt fordervet på grunn
av deres stolte hjerter.

37 For se, dere elsker apenger
og eiendom og fine klær og
utsmykningen i kirkene mer
enn dere elsker de fattige og de
trengende, de syke og dem som
lider.

38 Dere som er fordervet, dere
hyklere og lærere som selger
dere for det som etser og tærer,
hvorfor har dere fordervet
Guds hellige kirke? Hvorfor er
dere askamfulle for å påta dere
Kristi navn? Hvorfor tror dere
ikke at en uendelig lykke er av
større verdi enn den belendig-
het som aldri dør? Er det for å
få cverdens ros?
39 Hvorfor pynter dere dere

med det som ikke har liv, og lar
de sultne og de trengende, de
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b 2 Ne 28:8.

c Alma 41:11.
33a vs Prestelist.

b 1 Ne 13:26–29.
c vs Fordømme,

fordømmelse.
36a vs Vandre, vandre

med Gud.
b Jak bok 2:13.

c Alma 5:53.
37a 2 Ne 28:9–16.
38a Rom 1:16;

2 Tim 1:8;
1 Ne 8:25–28;
Alma 46:21.

b Mosiah 3:25.
c 1 Ne 13:9.
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nakne og syke og de som lider
gå dere forbi uten å ense dem?
40 Ja, hvorfor bygger dere opp

deres ahemmelige avskyelighe-
ter for vinnings skyld og får en-
ker og også faderløse til å
komme til Herren i sorg, og også
deres fedres og ektemenns blod
til å rope til Herren fra jorden
om hevn over deres hoder?

41 Se, hevnens sverd henger
over dere, og tiden kommer
snart da han vil ahevne de helli-
ges blod på dere, for han vil
ikke lenger tåle deres rop.

KAPITTEL 9

Moroni oppfordrer dem som ikke
tror på Kristus, til å omvende seg
— Han taler om en Gud som gjør
mirakler, som gir åpenbaringer og
utøser gaver og tegn over de trofas-
te — Mirakler opphører på grunn
av vantro — Tegn følger dem som
tror — Menneskene formanes til å
være vise og holde budene. Ca.
401–421 e.Kr.
Og nå taler jeg også om dem
som ikke tror på Kristus.

2 Se, vil dere tro på deres hjem-
søkelses dag — se, når Herren
skal komme, ja, på den astore
dag da bjorden skal bli rullet
sammen som en bokrull og
grunnstoffene skal csmelte med
gloende hete, ja, på den store
dag da dere skal føres frem og

stå for Guds Lam — vil dere da
si at det ikke finnes noen Gud?

3 Vil dere da fremdeles for-
nekte Kristus, eller kan dere se
Guds Lam? Tror dere at dere
skal bo hos ham med bevissthe-
ten 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?

4 Se, jeg sier til dere at dere
ville være mer ulykkelige ved å
bo hos en hellig og rettferdig
Gud med bevisstheten om deres
urenhet for ham, enn dere ville
være ved å bo med de afordøm-
te sjeler i bhelvete.

5 For se, når dere skal forstå
deres anakenhet overfor Gud
og også Guds herlighet og Jesu
Kristi hellighet, vil det tenne en
uslukkelig ild i dere.

6 Dere avantro, bvend dere da
til Herren og rop inntrengende
til Faderen i Jesu navn, så dere
kanskje kan bli funnet plettfrie,
crene, skjønne og hvite etter å
ha blitt renset ved dLammets
blod på denne store og siste dag.

7 Og videre taler jeg til dere
som afornekter Guds åpenba-
ringer og sier at de er avskaffet,
at det ikke er noen åpenbarin-
ger eller profetier, ingen gaver
eller helbredelse eller noen som
taler med tunger eller btyder
tungemål.

40a vs Hemmelige
forbund.

41a 1 Ne 22:14.
9 2a Mal 4:5; 3 Ne 28:31.

b Mormon 5:23;
L&p 63:20–21.
vs Verden —

Verdens ende.
c Amos 9:13; 3 Ne 26:3.

4a vs Fordømme,
fordømmelse.

b vs Helvete.
5a 2 Ne 9:14.
6a vs Vantro.

b Esek 18:23, 32;
L&p 98:47.

c vs Ren, renhet.
d vs Guds Lam.

7a 3 Ne 29:6–7.
b 1 Kor 12:7–10;

Trosart 1:7.
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8 Se, jeg sier dere at den som
fornekter disse ting, kjenner
ikke aKristi evangelium. Ja, han
har ikke lest Skriftene, og om
han har, bforstår han dem ikke.
9 For leser vi ikke at Gud

er den asamme i går, i dag og
for evig, og at hos ham er det
ingen forandring eller skiften-
de skygge?

10 Og nå, hvis dere har fore-
stilt dere en gud som forandrer
seg og hos hvem det er skiften-
de skygge, da har dere forestilt
dere en annen gud enn den
Gud som gjør mirakler.

11 Men se, jeg vil vise dere en
Gud som gjør mirakler, nemlig
Abrahams Gud, og Isaks Gud
og Jakobs Gud. Og det er den
samme aGud som skapte him-
lene og jorden og alle ting som i
dem er.

12 Se, han skapte Adam, og
ved aAdam kom bmenneskets
fall. Og på grunn av menneskets
fall kom Jesus Kristus som er
Faderen og Sønnen, og på grunn
av Jesus Kristus kom cmenne-
skets forløsning.

13 Og på grunn av menne-
skets forløsning som kom ved
Jesus Kristus, blir de ført tilba-
ke til Herrens nærhet, ja, på den-
ne måten blir alle mennesker
forløst. For Kristi død tilveie-
bringer aoppstandelsen, som

tilveiebringer en forløsning
fra en uendelig bsøvn, og fra
denne søvn skal alle menne-
sker våkne opp ved Guds kraft
når basunen skal lyde. Og de
skal komme frem, både liten
og stor, og alle skal stå for
hans domstol etter å ha blitt
forløst og befridd fra denne
cevige døds bånd — fra en ti-
melig død.

14 Og så kommer aDen Helli-
ges dom over dem, og så kom-
mer tiden da den som er buren,
fremdeles skal være uren og
den som er rettferdig, fremde-
les skal være rettferdig. Den
som er lykkelig, skal fremdeles
være lykkelig, og den som er
ulykkelig, skal fremdeles være
ulykkelig.

15 Og nå, alle dere som har
forestilt dere en gud som aikke
kan gjøre mirakler, jeg vil spør-
re dere: Har alle disse ting som
jeg har talt om, skjedd? Har en-
den kommet ennå? Se, jeg sier
dere: Nei. Og Gud har ikke
opphørt å være en Gud som
gjør mirakler.

16 Se, er ikke de ting som Gud
har gjort, forunderlig for våre
øyne? Jo, og hvem kan fullt ut
forstå Guds vidunderlige agjer-
ninger?

17 Hvem vil si det ikke var et
mirakel at himmelen og jorden

8a vs Evangelium.
b Mat 22:29.

9a Heb 13:8;
1 Ne 10:18–19;
Alma 7:20;
Moroni 8:18;
L&p 20:12.

11a 1M 1:1; Mosiah 4:2;
L&p 76:20–24.

vs Jesus Kristus.
12a Mosiah 3:26.

b vs Fall, Adam
og Evas.

c vs Forløse, forløst,
forløsning.

13a Hel 14:15–18.
b L&p 43:18.
c L&p 138:16.

14a vs Dom, den siste
eller endelige.

b Alma 7:21;
L&p 88:35.

15a Moroni 7:35–37;
L&p 35:8.
vs Mirakel.

16a Sal 40:6; L&p 76:114;
Moses 1:3–5.
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ble til på hans aord og at men-
nesket ble bskapt av cjordens
støv ved hans ords kraft, eller
at mirakler ikke er blitt utført
ved hans ords kraft?
18 Og hvem vil si at Jesus

Kristus ikke gjorde mange mek-
tige amirakler? Og mange mek-
tige mirakler ble også utført
ved apostlenes hender.
19 Og hvis amirakler ble utført

dengang, hvorfor har så Gud
opphørt å være en Gud som gjør
mirakler når han fremdeles er
et uforanderlig Vesen? Og se,
jeg sier til dere at han forandrer
seg ikke, i så fall ville han opp-
høre å være Gud. Og han opp-
hører ikke å være Gud, og er en
Gud som gjør mirakler.

20 Og grunnen til at han slut-
ter å gjøre amirakler blant men-
neskenes barn, er at de synker
ned i vantro og viker bort fra
den riktige vei og ikke kjenner
den Gud som de skulle sette sin
blit til.

21 Se, jeg sier til dere at
den som tror på Kristus uten å
tvile, skal afå alt han skal be
Faderen om i Kristi navn, og
dette løfte er til alle, ja, til
jordens ender.

22 For se, slik talte Jesus
Kristus, Guds Sønn, til sine
disipler som skulle bli på jor-
den, ja, til alle sine disipler i

folkemengdens påhør: aGå ut i
all verden og forkynn evange-
liet for all skapningen.

23 Og den som tror og blir
døpt, skal bli frelst, men
den som ikke tror, skal bli
afordømt.
24 Og disse ategn skal følge

dem som tror: I mitt navn skal
de drive ut bdjevler. De skal
tale nye tungemål, de skal ta
opp slanger, og om de drikker
noe dødelig, skal det ikke ska-
de dem, de skal legge sine chen-
der på de syke, og de skal bli
helbredet.

25 Og hver den som tror på
mitt navn uten å tvile, for ham
vil jeg abekrefte alle mine ord,
ja, til jordens ender.

26 Og se, hvem kan gå imot
det Herren har gjort? aHvem
kan fornekte det han har sagt?
Hvem vil reise seg mot Herrens
allmektige kraft? Hvem vil for-
akte det Herren har gjort? Hvem
vil forakte Kristi barn? Se, alle
dere som bforakter Herrens verk,
for dere skal bli forundret og
gå til grunne.

27 Forakt ikke og bli ikke for-
undret, men lytt til Herrens ord
og be Faderen i Jesu navn om
de ting dere står i trang til. Tvil
ikke, men vær troende, og be-
gynn som i fordums tid og akom
til Herren av hele deres bhjerte

17a Jak bok 4:9.
b vs Skape, skapelse.
c 1M 2:7; Mosiah 2:25.

18a Joh 6:14.
19a L&p 63:7–10.
20a Dom 6:11–13;

Ether 12:12–18;
Moroni 7:35–37.

b vs Tillit.

21a Mat 21:22;
3 Ne 18:20.

22a Mark 16:15–16.
vs Misjonærarbeide.

23a vs Fordømme,
fordømmelse.

24a Mark 16:17–18.
vs Tegn.

b Apg 16:16–18.

c vs Salving av syke.
25a vs Åpenbaring;

Vitne, vitnesbyrd.
26a 3 Ne 29:4–7.

b Ord 13:13.
27a Moroni 10:30–32.

b Jos 22:5;
L&p 64:22, 34.
vs Hjerte.
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og carbeid på deres frelse med
frykt og beven for ham.
28 Vær avise i deres prøvetids

dager og legg bort all urenhet.
Be ikke om noe for å kunne
fortære det i deres bvellyst,
men be med urokkelig fasthet
om at dere ikke vil gi etter for
noen fristelse, men at dere vil
tjene den sanne og clevende
Gud.
29 Se til at dere ikke blir døpt

auverdig. Se til at dere ikke
deltar i Kristi nadverd buverdig,
men se til at dere er cverdige i
alt dere gjør, og gjør det i Jesu
Kristi navn, han som er Sønn
av den levende Gud. Og hvis
dere gjør dette og holder ut til
enden, vil dere på ingen måte
bli utstøtt.
30 Se, jeg taler til dere som om

jeg atalte fra de døde, for jeg vet
at dere skal ha mine ord.

31 Fordøm meg ikke på grunn
av min aufullkommenhet, heller
ikke min far på grunn av hans
ufullkommenhet, heller ikke
dem som har skrevet før ham.
Men takk heller Gud for at han
har vist dere vår ufullkommen-
het, så dere kan lære å bli visere
enn vi har vært.

32 Og se, vi har skrevet
denne opptegnelsen ifølge vår
kunnskap i de skrifttegn som
blant oss kalles areformert
egyptisk, og de ble overlevert og

forandret av oss ifølge vår måte
å snakke på.

33 Og hvis platene våre hadde
vært tilstrekkelig store, ville
vi ha skrevet på hebraisk, men
det hebraiske er også blitt
forandret av oss, og hvis vi
kunne ha skrevet på hebraisk,
se, da ville dere ikke ha funnet
noen ufullkommenhet i vår
opptegnelse.

34 Men Herren kjenner til de
ting som vi har skrevet og også
at intet annet folk kjenner vårt
språk. Og fordi intet annet folk
kjenner vårt språk, har han
beredt amidler så det kan bli
oversatt.

35 Og disse ting er skrevet så
vi kan rense våre klær for våre
brødres blod — våre brødre
som har sunket ned i avantro.
36 Og se, disse ting som vi har

aønsket for våre brødre, ja, at
de igjen måtte få kunnskap om
Kristus, er i overensstemmelse
med de bønner som er opp-
sendt av alle de hellige som har
bodd i landet.

37 Og måtte Herren, Jesus
Kristus, la deres bønner bli
besvart i forhold til deres tro,
og måtte Gud Faderen huske
pakten som han har inngått
med Israels hus, og måtte han
velsigne dem i all evighet for
deres tro på Jesu Kristi navn.
Amen.

c Fil 2:12.
28a Jak bok 6:12.

b vs Begjær.
c Alma 5:13.

29a vs Dåp, døpe —
Kvalifikasjoner
for å bli døpt.

b 1 Kor 11:27–30;
3 Ne 18:28–32.

c vs Verdig, verdighet.
30a Mormon 8:26;

Moroni 10:27.
31a Mormon 8:17;

Ether 12:22–28, 35.

32a 1 Ne 1:2; Mosiah 1:4.
34a Mosiah 8:13–18;

Ether 3:23, 28;
L&p 17:1.

35a 2 Ne 26:15.
36a Mormon 8:24–26;

L&p 10:46–49.



Ethers bok

Jaredittenes opptegnelse, tatt fra de fire og tyve platene som ble
funnet av Limhis folk i kong Mosiahs dager.

KAPITTEL 1

Moroni forkorter det Ether har
skrevet — Ethers slektshistorie
gjengis — Jaredittenes språk blir
ikke forvirret ved Babels tårn —
Herren lover å føre dem til et ut-
valgt land og gjøre dem til en stor
nasjon.

OG nå begynner jeg, aMoro-
ni, å gi en beretning om

disse fordums innbyggere som
ble utryddet ved bHerrens hånd
i den nordlige del av dette land.
2 Og jeg tar min beretning fra

de afire og tyve platene som ble
funnet av Limhis folk og som
kalles Ethers bok.

3 Og da jeg antar at første del
av denne opptegnelsen, som
forteller om verdens skapelse
og også om Adam og gir en be-
retning fra hans tid og like ned
til det store atårn og om alle
ting som hendte blant menne-
skenes barn ned til denne tid,
er i jødenes besittelse,

4 derfor skriver jeg ikke om
de ting som skjedde fra aAdams
dager og ned til denne tid.
Men de finnes på platene, og
den som finner dem, vil ha
makt til å få en fullstendig
beretning.
5 Men se, jeg gjengir ikke hele

beretningen, men en del av be-
retningen gjengir jeg, fra tårnet
og ned til de ble utryddet.

6 Og på denne måten gir jeg
beretningen. Han som skrev
denne opptegnelsen, var aEther,
og han var en etterkommer av
Coriantor.

7 Coriantor var sønn av Moron.
8 Og Moron var sønn av

Ethem.
9 Og Ethem var sønn av Aha.
10 Og Aha var sønn av Seth.
11 Og Seth var sønn av Shib-

lon.
12 Og Shiblon var sønn av

Com.
13 Og Com var sønn av Cori-

antum.
14 Og Coriantum var sønn av

Amnigaddah.
15 Og Amnigaddah var sønn

av Aaron.
16 Og Aaron var en etterkom-

mer av Heth, som var sønn av
Hearthom.

17 Og Hearthom var sønn av
Lib.

18 Og Lib var sønn av Kish.
19 Og Kish var sønn av Corom.
20 Og Corom var sønn av Levi.
21 Og Levi var sønn av Kim.
22 Og Kim var sønn av Mori-

anton.
23 Og Morianton var en etter-

kommer av Riplakish.

[ether]
1 1a vs Moroni, sønn

av Mormon.
b Mormon 5:23;

L&p 87:6–7.

2a Alma 37:21;
Ether 15:33.

3a Omni 1:22;
Mosiah 28:17;
Hel 6:28.

4a dvs dekker den
samme tidsperiode
som 1M kap 1–10.

6a Ether 12:2; 15:34.
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24 Og Riplakish var sønn av
Shez.

25 Og Shez var sønn av Heth.
26 Og Heth var sønn av Com.
27 Og Com var sønn av Cori-

antum.
28 Og Coriantum var sønn av

Emer.
29 Og Emer var sønn av Omer.
30 Og Omer var sønn av Shule.
31 Og Shule var sønn av Kib.
32 Og Kib var sønn av Orihah,

som var sønn av Jared.
33 Denne aJared kom sammen

med sin bror og deres familier
og noen andre og deres familier
fra det store tårn på den tid da
Herren bforvirret folkets språk
og sverget i sin vrede at de skul-
le bli adspredt over hele cjordens
overflate. Og ifølge Herrens ord
ble folket adspredt.
34 Og aJareds bror var en stor

og mektig mann og en mann
som var rikt begunstiget av
Herren, derfor sa hans bror, Ja-
red, til ham: Rop til Herren at
han ikke forvirrer vårt språk så
vi ikke kan forstå våre ord.

35 Og det skjedde at Jareds
bror ropte til Herren, og Herren
hadde medlidenhet med Jared.
Derfor forvirret han ikke Jareds
språk, og Jared og hans bror ble
ikke forvirret.

36 Da sa Jared til sin bror: Rop
til Herren igjen, og kanskje vil
han vende sin vrede bort fra
dem som er våre venner, så han
ikke forvirrer deres språk.

37 Og det skjedde at Jareds

bror ropte til Herren, og Herren
hadde også medlidenhet med
deres venner og familier, så de
ikke ble forvirret.

38 Og det skjedde at Jared tal-
te til sin bror igjen og sa: Gå og
spør Herren om han vil drive
oss ut av landet. Og hvis han
vil drive oss ut av landet, rop
til ham og spør hvor vi skal gå.
Og hvem vet om ikke Herren
vil føre oss inn i et land som er
autvalgt fremfor alle land på
jorden? Og om så er, la oss væ-
re trofaste mot Herren, så vi
kan få det til arv.

39 Og det skjedde at Jareds
bror ropte til Herren i overens-
stemmelse med det som hadde
blitt uttalt ved Jareds munn.

40 Og det skjedde at Herren
hørte Jareds bror og hadde med-
lidenhet med ham og sa til ham:

41 Gå bort og samle dine hjor-
der, både hankjønn og hunkjønn
av enhver art og også enhver art
av jordens frø. Og samle dine
afamilier og også din bror Jared
og hans familie og også dine
bvenner og deres familier og
Jareds venner og deres familier.

42 Og når du har gjort dette,
skal du agå foran dem ned i da-
len mot nord. Og der vil jeg
møte deg og gå bforan deg inn i
et land som er cutvalgt fremfor
alle land på jorden.

43 Og der vil jeg velsigne deg
og din ætt, og av din ætt og
din brors ætt og av deres ætt
som skal gå med deg, vil jeg

33a vs Jared.
b 1M 11:6–9.
c Mosiah 28:17.

34a vs Jareds bror.

38a vs Lovede land,
Det.

41a Ether 6:20.
b Ether 6:16.

42a 1 Ne 2:1–2;
Abr 2:3.

b L&p 84:88.
c 1 Ne 13:30.
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oppreise meg en stor nasjon, og
det skal ikke finnes noen større
nasjon på hele jordens overflate
enn den jeg vil oppreise meg
av din ætt. Og dette vil jeg gjøre
for deg fordi du har anropt
meg så lenge.

KAPITTEL 2

Jaredittene forbereder seg til sin
reise til et lovet land — Det er et
utvalgt land hvor menneskene må
tjene Kristus eller bli utryddet —
Herren taler til Jareds bror i tre
timer — Jaredittene bygger båter
— Herren ber Jareds bror foreslå
hvordan de skal få lys i båtene.
Og det skjedde at Jared og hans
bror og deres familier, og også
Jareds og hans brors venner og
deres familier, gikk ned i dalen
som lå mot nord (og dalens
navn var aNimrod, oppkalt etter
den store jegeren), med sine
hjorder som de hadde samlet —
hankjønn og hunkjønn av en-
hver art.

2 Og de satte også opp snarer
og fanget luftens fugler. Og de
laget også et kar hvor de tok
med seg fisk fra vannene.

3 Og de tok også med seg de-
seret, som oversatt betyr en
honningbie. Og derfor tok de
med seg bisvermer og alt mulig
av det som var i landet, og alle
sorter frø.

4 Og det skjedde at da de var
kommet ned i dalen Nimrod,

kom Herren ned og talte med
Jareds bror, og han var i en asky,
og Jareds bror så ham ikke.

5 Og det skjedde at Herren be-
falte dem at de skulle dra ut i
villmarken, ja, inn i det området
hvor mennesker aldri før hadde
vært. Og det skjedde at Herren
gikk foran dem og talte med
dem mens han sto i en asky, og
viste dem hvor de skulle reise.

6 Og det skjedde at de reiste i
villmarken og bygget båter som
de brukte til å krysse mange
vann med, og de ble stadig ledet
ved Herrens hånd.

7 Og Herren ville ikke la dem
stanse i villmarken på den an-
dre siden av havet, men han
ville at de skulle dra videre til
det alovede land som var utvalgt
fremfor alle andre land som
Gud Herren hadde bevart til et
rettferdig folk.

8 Og han hadde sverget i sin
vrede for Jareds bror at hver
den som skulle ta dette lovede
land i besittelse — fra den tid
av og for evig — skulle atjene
ham, den sanne og eneste Gud,
ellers skulle de bli butryddet
når fylden av hans vrede skulle
komme over dem.

9 Og nå kan vi se Guds beslut-
ning angående dette land — at
det er et lovet land, og at en-
hver nasjon som tar det i besit-
telse, skal tjene Gud, eller bli
utryddet når fylden av hans
vrede kommer over dem, og
fylden av hans vrede kommer

2 1a 1M 10:8.
4a 4M 11:25;

L&p 34:7–9;
JS—H 1:68.

5a 2M 13:21–22.
7a 1 Ne 4:14.

vs Lovede land,
Det.

8a Ether 13:2.
b Jar 1:3, 10;

Alma 37:28;
Ether 9:20.
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over dem når de er modne i
ugudelighet.
10 For se, dette er et land som

er utvalgt fremfor alle andre
land. Derfor skal de som tar det
i besittelse, tjene Gud eller bli
utryddet, for dette er Guds evi-
ge beslutning. Og landets barn
blir ikke autryddet før de er
bmodne i ugudelighet.

11 Og dette kommer til dere,
dere ahedningefolk, så dere
kan vite hva Gud har bestemt,
så dere kan omvende dere og
ikke fortsette til dere er modne
i ugudelighet, så dere ikke ned-
kaller fylden av Guds vrede
over dere slik landets innbyg-
gere hittil har gjort.

12 Se, dette er et utvalgt land,
og enhver nasjon som tar det i
besittelse, skal være afri for trell-
dom og for fangenskap og for
alle andre nasjoner under him-
melen hvis de bare vil btjene lan-
dets Gud, som er Jesus Kristus,
og han er tilkjennegitt ved de
ting som vi har skrevet.
13 Og nå fortsetter jeg med

min opptegnelse, for se, det
skjedde at Herren førte Jared
og hans brødre frem til det sto-
re havet som skiller landene fra
hverandre. Og da de kom frem
til havet, slo de opp teltene sine,
og de kalte stedet Moriancumer.
Og de bodde i telt, ja, i fire år
bodde de i telt ute ved havet.

14 Og det skjedde at da fire år
var gått, kom Herren igjen til

Jareds bror og sto i en sky og
talte med ham, og i tre timer
talte Herren med Jareds bror
og arefset ham fordi han ikke
husket å bpåkalle Herrens navn.

15 Og Jareds bror omvendte
seg fra det onde som han hadde
gjort, og påkalte Herrens navn
for sine brødre som var med
ham. Og Herren sa til ham: Jeg
vil tilgi deg og dine brødre
deres synder, men du skal ikke
synde mer, for du skal huske at
min aÅnd ikke alltid vil bstreve
med menneskene. Hvis dere
derfor synder til dere er fullsten-
dig modne, skal dere bli avskå-
ret fra Herrens nærhet. Og dette
er mine tanker om det landet
som jeg skal gi dere til arv, for
det skal være et land som er
cutvalgt fremfor alle andre land.
16 Og Herren sa: Gå i gang og

bygg båter på samme måte som
dere hittil har gjort, og det skjed-
de at Jareds bror gikk i gang
med arbeidet, og også hans brø-
dre. Og de bygget båter på sam-
me måte som de hadde gjort
ifølge Herrens ainstruksjoner.
Og båtene var små og lette på
vannet, ja, så lette som en fugl
på vannet.

17 Og de var bygget slik at de
var helt atette, så de kunne holde
vann som et kar. Og bunnen var
tett som et kar, og sidene var
tette som et kar, og endene var
spisse, og overdelen var tett som
et kar, og båten var lang som et

10a 1 Ne 17:37–38.
b 2 Ne 28:16.

11a 2 Ne 28:32.
12a vs Fri, frihet.

b Jes 60:12.

14a vs Refse, refselse.
b vs Bønn.

15a Ether 15:19.
b 1M 6:3;

2 Ne 26:11;

Mormon 5:16.
c Ether 9:20.

16a 1 Ne 17:50–51.
17a Ether 6:7.
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tre, og når døren var lukket,
var den tett som et kar.
18 Og det skjedde at Jareds

bror ropte til Herren og sa: O
Herre, jeg har utført det arbei-
det som du har befalt meg, og
jeg har laget båtene slik du har
vist meg.

19 Og se, O Herre, det er ikke
lys i dem, så hvorhen skal vi sty-
re dem? Og dessuten vil vi om-
komme, for vi kan ikke puste
inn annen luft enn den som er i
dem, derfor vil vi omkomme.

20 Og Herren sa til Jareds
bror: Se, du skal lage et hull
øverst og også et i bunnen, og
når dere trenger luft, skal dere
åpne hullet og få luft. Og hvis
det skulle skje at vannet kom-
mer inn til dere, skal dere stenge
hullet, så dere ikke omkommer
i vannmassene.

21 Og det skjedde at Jareds
bror gjorde som Herren hadde
befalt.

22 Og han ropte igjen til
Herren og sa: O Herre, se, jeg
har gjort som du har befalt
meg, og jeg har gjort istand bå-
tene til mitt folk, og se, det er
ikke lys i dem. Se, O Herre, vil
du tillate at vi skal krysse dette
store vann i mørke?

23 Og Herren sa til Jareds bror:
Hva vil du jeg skal gjøre så dere
kan få lys i båtene deres? For se,
dere kan ikke ha vinduer, for de
vil bli slått i stykker. Heller ikke
skal dere ta ild med dere, for
dere skal ikke reise i lyset fra ild.

24 For se, dere skal være som
en hval i havet, for bølger så

høye som fjell skal skylle over
dere. Likevel vil jeg bringe de-
re opp igjen ut av havets dyp,
for avindene har utgått fra min
munn, og bregn og vannflom
har jeg også sendt ut.

25 Og se, jeg forbereder dere
på disse ting, for dere kan ikke
krysse dette store dyp uten at
jeg forbereder dere på havets
bølger og på vindene som har
gått ut, og vannmassene som
skal komme. Derfor, hva vil du
at jeg skal gjøre istand for dere
så dere kan ha lys når dere er
oppslukt i havets dyp?

KAPITTEL 3

Jareds bror ser Herrens finger når
han berører seksten stener —
Kristus viser sin ånds legeme for
Jareds bror — De som har en full-
kommen kunnskap, kan ikke holdes
utenfor sløret — Uttydere gis for
å bringe jaredittenes opptegnelse
frem i lyset.
Og det skjedde at Jareds bror
(antallet av de båter som hadde
blitt bygget, var åtte) gikk opp
på fjellet som de kalte Shelem
fordi det var meget høyt, og ut
av en klippe smeltet han seksten
små stener. Og de var hvite og
klare som gjennomsiktig glass,
og han bar dem i hendene opp
på toppen av fjellet og ropte til
Herren igjen og sa:

2 O Herre, du har sagt at vi må
være omgitt av vannmassene.
Se, Herre, og bli ikke vred på
din tjener på grunn av hans

24a Ether 6:5. b Sal 148:8.
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svakhet i dine øyne, for vi vet
at du er hellig og bor i himlene,
og at vi er uverdige for deg. På
grunn av afallet er vår bnatur
stadig ond. Likevel, O Herre,
har du gitt oss en befaling at vi
må påkalle deg, så vi fra deg
kan motta ifølge våre ønsker.

3 Se, O Herre, du har slått oss
på grunn av våre synder og har
drevet oss ut. Og i alle disse år
har vi vært i villmarken, likevel
har du vært abarmhjertig mot
oss. O Herre, ha medlidenhet
med meg og vend din vrede
bort fra dette ditt folk, og la
dem ikke fare over dette opp-
rørte dyp i mørke. Men se disse
ting som jeg har smeltet ut av
klippen.
4 Og jeg vet, O Herre, at du har

all amakt og kan gjøre hva du vil
som er til gavn for mennesket.
Berør derfor disse stenene med
din finger, O Herre, og bered
dem så de kan skinne i mørket.
Og de skal lyse for oss i båtene
som vi har laget, så vi kan ha
lys mens vi skal krysse havet.
5 Se, O Herre, du kan gjøre

dette. Vi vet at du er istand til å
fremvise stor makt som aser
ubetydelig ut i lys av den for-
ståelse menneskene har.

6 Og det skjedde at da Jareds
bror hadde sagt disse ord, se,
da rakte aHerren ut sin hånd og
berørte stenene, én etter én,
med sin finger. Og bsløret ble

tatt bort fra Jareds brors øyne,
og han så Herrens finger, og den
var som en manns finger — som
av kjød og blod. Og Jareds bror
falt ned for Herren, for han ble
slått av frykt.

7 Og Herren så at Jareds bror
hadde falt til jorden, og Herren
sa til ham: Reis deg opp, hvor-
for har du falt?

8 Og han sa til Herren: Jeg så
Herrens finger, og jeg var redd
han skulle slå meg, for jeg viss-
te ikke at Herren hadde kjød og
blod.

9 Og Herren sa til ham: På
grunn av din tro har du sett at
jeg skal påta meg akjød og blod,
og 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 fin-
ger. Så du mer enn dette?

10 Og han svarte: Nei, Herre,
vis deg for meg.

11 Og Herren sa til ham: Tror
du de ord som jeg skal tale?

12 Og han svarte: Ja, Herre,
jeg vet at du taler sannhet, for
du er en sannhetens Gud og
akan ikke lyve.
13 Og da han hadde sagt disse

ord, se, da aviste Herren seg for
ham og sa: bFordi du vet disse
ting, er du forløst fra fallet.
Derfor er du bragt tilbake i min
nærhet, derfor cviser jeg meg
for deg.

3 2a vs Fall, Adam og Evas.
b Mosiah 3:19.

3a Ether 1:34–43.
4a vs Kraft, makt.
5a Jes 55:8–9;

1 Ne 16:29.

6a vs Jesus Kristus.
b Ether 12:19, 21.

9a vs Kjød, kjøtt; Jesus
Kristus; Dødelig,
dødelighet.

12a Heb 6:18.

13a L&p 67:10–11.
b Enos 1:6–8.
c vs Jesus Kristus —

Foruttilværelsen,
Kristus levde før
han ble født.
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14 Se, jeg er den som fra ver-
dens grunnvoll ble lagt, ble be-
redt til å aforløse mitt folk. Se,
jeg er Jesus Kristus. Jeg er bFa-
deren og Sønnen. Ved meg skal
hele menneskeheten ha cliv, ja,
evig liv vil komme til dem som
tror på mitt navn, og de skal bli
mine dsønner og mine døtre.
15 Og aldri har jeg vist meg

for noe menneske som jeg har
skapt, for aldri har noe menne-
ske atrodd på meg som du har.
Ser du at du er skapt i mitt eget
bbilde? Ja, alle mennesker ble i
begynnelsen skapt i mitt eget
bilde.

16 Se, dette legeme som du nå
ser, er min aånds legeme, og
mennesket har jeg skapt etter
min ånds legeme. Og slik som
jeg viser meg for deg i ånden,
vil jeg vise meg for mitt folk i
kjødet.
17 Og nå, som jeg Moroni sa,

kunne jeg ikke skrive en full-
stendig beretning om disse ting
som er skrevet, derfor er det til-
strekkelig for meg å si at Jesus
viste seg for denne mann i ån-
den, på samme måte som, og i
et legeme lik det han aviste seg i
for nephittene.
18 Og han betjente ham slik

han betjente nephittene, og alt
dette gjorde han så denne man-
nen kunne vite at han var Gud
på grunn av de mange store
gjerninger som Herren hadde
vist ham.

19 Og på grunn av denne man-
nens kunnskap kunne han ikke
holdes utenfor asløret. Han så
Jesu finger, og da han så den,
falt han om av frykt, for han
visste at det var Herrens finger,
og han trodde ikke lenger, for
han visste og tvilte ikke.

20 Og fordi han hadde denne
fullkomne kunnskap om Gud,
kunne han aikke holdes utenfor
sløret. Derfor så han Jesus, og
han betjente ham.

21 Og det skjedde at Herren sa
til Jareds bror: Se, du skal ikke
la disse ting som du har sett og
hørt, gå ut til verden før den
atid kommer da jeg skal herlig-
gjøre mitt navn i kjødet. Derfor
skal du holde for deg selv de
ting som du har sett og hørt, og
ikke vise det til noe menneske.

22 Og se, før du kommer til
meg, skal du skrive det og for-
segle det, så ingen kan tyde
det, for du skal skrive det på et
språk som ikke kan leses.

23 Og se, jeg gir deg disse ato
stenene som du skal forsegle
sammen med de ting du skal
skrive.

24 For se, jeg har forvirret det
språk du skal skrive på. Derfor
vil jeg i min egen beleilige tid la
disse stenene åpne menneske-
nes øyne for disse ting som du
skal skrive.

25 Og da Herren hadde sagt
disse ord, viste han Jareds bror
aalle jordens innbyggere — alle

14a vs Forløse, forløst,
forløsning; Forløser.

b Mosiah 15:1–4.
c Mosiah 16:9.
d vs Guds sønner og

døtre.

15a vs Tro.
b 1M 1:26–27;

Mosiah 7:27;
L&p 20:17–18.

16a vs Ånd.
17a 3 Ne 11:8–10.

19a vs Slør.
20a Ether 12:19–21.
21a Ether 4:1.
23a vs Urim og tummim.
25a Moses 1:8.



549 Ether 3:26–4:7

som hadde levd, og også alle
som skulle leve, ja, til jordens
ender — og holdt dem ikke til-
bake for hans blikk.

26 For han hadde tidligere
fortalt ham at ahvis han ville
btro at han kunne vise ham calle
ting, da skulle de bli vist til
ham. Derfor kunne ikke Herren
holde noe tilbake for ham, for
han visste at Herren kunne vise
ham alle ting.

27 Og Herren sa til ham: Skriv
disse ting og aforsegl dem, og i
min egen beleilige tid vil jeg
vise dem til menneskenes barn.
28 Og det skjedde at Herren

befalte ham at han skulle forseg-
le de ato stenene som han hadde
mottatt, og ikke vise dem til
noen før Herren skulle vise dem
til menneskenes barn.

KAPITTEL 4

Moroni blir befalt å forsegle det
Jareds bror har skrevet — Det vil
ikke bli åpenbart før menneskene
har like stor tro som Jareds bror —
Kristus befaler menneskene å tro på
hans egne og hans disiplers ord —
Menneskene blir befalt å omvende
seg, tro på evangeliet og bli frelst.
Og Herren befalte Jareds bror å
gå ned fra fjellet, fra Herrens
nærhet, og askrive de ting som
han hadde sett. Og det ble for-
budt at de skulle komme til
menneskenes barn bfør han

skulle løftes opp på korset. Og
av denne grunn oppbevarte
kong Mosiah dem så de ikke
skulle komme ut til verden før
etter at Kristus skulle vise seg
for sitt folk.

2 Og etter at Kristus virkelig
hadde vist seg for sitt folk, befal-
te han at de skulle åpenbares.

3 Og etter den tid har de alle
sunket ned i vantro, og det er
ingen andre tilbake enn lama-
nittene, og de har forkastet
Kristi evangelium. Derfor er
jeg blitt befalt å askjule dem i
jorden igjen.

4 Se, på disse platene har jeg
skrevet det samme som Jareds
bror så, og aldri er større ting
blitt åpenbart enn de som ble
åpenbart for Jareds bror.

5 Derfor har Herren befalt meg
å skrive dem, og jeg har skrevet
dem. Og han befalte meg at jeg
skulle aforsegle dem, og han har
også befalt meg at jeg skulle
forsegle uttydningen av dem.
Derfor har jeg forseglet butty-
derne ifølge Herrens befaling.

6 For Herren sa til meg: De skal
ikke gå ut til hedningefolkene
før den dagen da de skal om-
vende seg fra sine synder og bli
rene for Herren.

7 Og på den dag da de skal
utøve tro på meg, sier Herren,
likesom Jareds bror gjorde, så
de kan bli ahelliggjort ved meg,
da vil jeg åpenbare for dem de
ting som Jareds bror så — ja,

26a Ether 3:11–13.
b vs Tro.
c Ether 4:4.

27a 2 Ne 27:6–8.
28a L&p 17:1.

4 1a Ether 12:24.
vs Skriftene.

b Ether 3:21.
3a Mormon 8:14.
5a Ether 5:1.

b L&p 17:1;
JS—H 1:52.
vs Urim og tummim.

7a vs Helliggjørelse.
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utfolde for dem alle mine åpen-
baringer — sier Jesus Kristus,
Guds Sønn, han som er bFade-
ren over himmel og jord og alle
ting som i dem er.
8 Og forbannet være den som

akjemper mot Herrens ord, og
forbannet være den som bfor-
nekter disse ting, for dem vil jeg
cikke vise større ting, sier Jesus
Kristus, for det er jeg som taler.
9 På min befaling åpnes og

alukkes himlene, og på mitt ord
skal bjorden skjelve, og på min
befaling skal dens innbyggere
dø likesom ved ild.

10 Og den som ikke tror på
mine ord, tror ikke på mine di-
sipler, og om det ikke er jeg
som taler, så døm selv, for dere
skal vite at det er jeg som taler,
på den asiste dag.

11 Men den som atror disse
ting som jeg har talt, ham vil
jeg gi min ånds åpenbaringer.
Og han skal vite og bære vit-
nesbyrd. For ved min Ånd skal
han bvite at disse ting er csanne,
for de tilskynder menneskene
til å gjøre godt.

12 Og alt som tilskynder men-
neskene til å gjøre godt, er av
meg, for det som er agodt, kom-
mer ikke fra andre enn meg. Jeg
er den som leder menneskene til
å gjøre alt godt. Den som bikke
vil tro mine ord, vil ikke tro på

meg — at jeg er. Og den som
ikke vil tro på meg, vil ikke tro
på Faderen som sendte meg, for
se, jeg er Faderen, jeg er verdens
clys og dliv og sannhet.

13 aKom til meg, dere hednin-
gefolk, og jeg vil vise dere de
større ting — den kunnskap som
er skjult på grunn av vantro.

14 Kom til meg, O du Israels
hus, og det skal bli aåpenbart for
dere hvor store ting Faderen har
tiltenkt dere fra verdens grunn-
voll ble lagt, og de har ikke kom-
met til dere på grunn av vantro.

15 Se, når dere river i stykker
det vantroens slør som forårsak-
er at dere forblir i deres fryk-
telige tilstand av ugudelighet
og hårde hjerter og et forblindet
sinn, da skal de store og strå-
lende ting som har vært askjult
for dere fra verdens grunnvoll
ble lagt — ja, når dere skal på-
kalle Faderen i mitt navn med
et sønderknust hjerte og en ang-
rende ånd, da skal dere vite at
Faderen har husket pakten som
han inngikk med deres fedre, O
Israels hus.

16 Og da skal mine aåpenba-
ringer som jeg lot min tjener
Johannes skrive, foldes ut for
alle folks øyne. Husk at når dere
ser disse ting, da skal dere vite
at tiden er for hånden da de
virkelig skal bli åpenbart.
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17 Derfor, anår dere skal motta
denne opptegnelsen, kan dere
vite at Faderens verk har begynt
over hele landet.

18 Derfor, aomvend dere, alle
jordens ender, og kom til meg
og tro på mitt evangelium og bli
bdøpt i mitt navn, for den som
tror og blir døpt, skal bli frelst,
men den som ikke tror, skal bli
fordømt. Og ctegn skal følge
dem som tror på mitt navn.

19 Og velsignet er den som blir
funnet atrofast mot mitt navn på
den siste dag, for han skal bli
løftet opp for å bo i det rike som
er beredt for ham bfra verdens
grunnvoll ble lagt. Og se, det er
jeg som har uttalt det. Amen.

KAPITTEL 5

Tre vitner og verket selv vil stå
som et vitnesbyrd om sannheten
av Mormons bok.
Og nå har jeg, Moroni, skrevet
de ord som ble befalt meg, iføl-
ge min hukommelse, og jeg har
fortalt deg om de ting som jeg
har aforseglet. Rør dem derfor
ikke for å oversette dem, for
det er deg forbudt, unntatt når
det senere kan skje i en for Gud
vis hensikt.

2 Og se, du kan få anledning

til å vise platene til adem som
skal hjelpe til med å frembrin-
ge dette verk.

3 Og til atre skal de bli vist ved
Guds kraft. Derfor skal de bvite
med sikkerhet at disse ting er
csanne.
4 Og ved tre avitners munn

skal disse ting stå fast. Og disse
tres vitnesbyrd og dette verk,
hvor Guds kraft skal tilkjenne-
gis og også hans ord, som
Faderen og Sønnen og Den
Hellige Ånd bærer vitnesbyrd
om — og alt dette skal stå som
et vitnesbyrd mot verden på
den siste dag.

5 Og hvis de omvender seg og
akommer til Faderen i Jesu navn,
skal de bli mottatt i Guds rike.

6 Og har jeg ingen myndighet
i disse ting, så døm selv, for dere
skal vite at jeg har myndighet
når dere skal se meg og vi skal
stå for Gud på den siste dag.
Amen.

KAPITTEL 6

Jaredittenes båter driver med vin-
den mot det lovede land — Folket
priser Herren for hans godhet —
Orihah velges til å være konge over
dem — Jared og hans bror dør.
Og nå fortsetter jeg, Moroni,
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med Jared og hans brors opp-
tegnelse.
2 For det skjedde at etter at

Herren hadde beredt astenene
som Jareds bror hadde tatt med
seg opp på fjellet, kom Jareds
bror ned fra fjellet, og han
anbragte stenene i båtene som
de hadde bygget — én i hver
ende — og se, de ga lys i båtene.
3 Og slik lot Herren stenene

skinne i mørket for å gi lys til
menn, kvinner og barn, så de
ikke skulle krysse de store vann
i mørke.

4 Og det skjedde at da de had-
de sørget for allslags føde så de
kunne holde seg i live på van-
net — og også hadde mat til
sitt storfe og småfe og alle slags
store og små dyr og fugler som
de skulle ha med seg — og det
skjedde at da de hadde gjort
alle disse ting, gikk de ombord
i sine båter, eller fartøyer og la
ut på havet og overlot seg helt
til Herren sin Gud.

5 Og det skjedde at Gud
Herren lot en asterk vind blåse
over havflaten mot det lovede
land, og derfor ble de kastet
om på havets bølger av vinden.
6 Og det skjedde at de mange

ganger ble begravet i havets
dyp, fordi bølger så høye som
fjell skyllet over dem, og også
på grunn av det voldsomme
uvær som den sterke vinden
forårsaket.

7 Og det skjedde at når de
ble begravet i dypet, kunne
ikke noe vann skade dem, for

båtene deres var atette som kar,
ja, de var like tette som bNoahs
ark. Derfor ropte de til Herren
når de ble omgitt av vannmas-
sene, og han førte dem opp til
overflaten igjen.

8 Og det skjedde at vinden
ikke sluttet å blåse mot det lo-
vede land mens de var på van-
nene, og derfor ble de drevet
frem av vinden.

9 Og de asang lovsanger til
Herren, ja, Jareds bror sang
lovsanger til Herren, og han
btakket og priste Herren hele
dagen lang, og når natten
kom, sluttet de ikke å prise
Herren.

10 Og slik ble de drevet frem.
Og intet havuhyre kunne knuse
dem, og ingen hval kunne skade
dem, og de hadde lys hele tiden,
enten de var over vannet eller
under vannet.

11 Og slik ble de drevet frem
på vannet i tre hundre og fire
og førti dager.

12 Og de gikk i land på stran-
den i det lovede land, og etter
at de hadde satt foten på det
lovede lands strender, bøyde
de seg til jorden og ydmyket
seg for Herren og felte gledes-
tårer for Herren på grunn av
den store og milde barmhjer-
tighet han viste dem.

13 Og det skjedde at de dro
inn i landet og begynte å dyrke
jorden.

14 Og Jared hadde fire sønner,
og de het Jacom og Gilgah og
Mahah og Orihah.

6 2a Ether 3:3–6.
5a Ether 2:24–25.
7a Ether 2:17.
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15 Og Jareds bror fikk også
sønner og døtre.

16 Og aJareds og hans brors
venner var tilsammen omtrent
to og tyve sjeler, og de fikk også
sønner og døtre før de kom til
det lovede land, derfor begynte
de å bli mange.

17 Og de ble lært å avandre i
ydmykhet for Herren, og de ble
også bundervist fra det høye.

18 Og det skjedde at de begyn-
te å bre seg utover i landet og
formere seg og dyrke jorden,
og de vokste seg sterke i landet.

19 Og Jareds bror begynte nå
å bli gammel og forsto at han
snart måtte gå ned i sin grav.
Derfor sa han til Jared: La oss
samle vårt folk, så vi kan telle
dem og kan få vite av dem hva
de ønsker av oss før vi går ned i
våre graver.

20 Og derfor ble folket samlet.
Jareds brors sønner og døtre var
to og tyve sjeler, og Jared hadde
tolv sønner og døtre, blant dem
fire sønner.

21 Og det skjedde at de talte
sitt folk, og etter at de hadde
talt dem, ønsket de å vite av
dem hva de ville de skulle gjøre
før de gikk ned i sin grav.

22 Og det skjedde at folket øn-
sket av dem at de skulle asalve
en av sine sønner til å være
konge over dem.
23 Og se, dette gjorde dem

bedrøvet, og Jareds bror sa til
dem: Dette vil sikkert aføre til
fangenskap.
24 Men Jared sa til sin bror: La

dem få en konge, og derfor sa
han til dem: Velg dere en konge
blant våre sønner, ja, hvem
dere vil.

25 Og det skjedde at de valgte
Jareds brors førstefødte, og hans
navn var Pagag. Og det skjedde
at han nektet og ville ikke være
deres konge. Og folket ville at
hans far skulle tvinge ham, men
hans far ville ikke, og han befal-
te dem at de ikke skulle tvinge
noen til å være deres konge.

26 Og det skjedde at de valgte
alle Pagags brødre, og de ville
ikke.

27 Og det skjedde at Jareds
sønner heller ikke ville, ingen
unntatt én. Og Orihah ble sal-
vet til å være konge over folket.

28 Og han begynte å regjere,
og det begynte å gå folket vel,
og de ble overmåte rike.

29 Og det skjedde at Jared
døde, og hans bror også.

30 Og det skjedde at Orihah
vandret ydmykt for Herren og
husket hvor store ting Herren
hadde gjort for hans far, og han
lærte også sitt folk hvor store
ting Herren hadde gjort for
deres fedre.

KAPITTEL 7

Orihah regjerer i rettferdighet —
Under maktkamp og strid blir Shu-
les og Cohors rivaliserende riker
opprettet — Profeter fordømmer
folkets ugudelighet og avgudsdyr-
kelse, og folket omvender seg.

16a Ether 1:41.
17a vs Vandre, vandre

med Gud.

b vs Åpenbaring.
22a vs Salve.
23a 1 Sam 8:10–18;

Mosiah 29:16–23.
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Og det skjedde at Orihah døm-
te rettferdig i landet alle sine
dager, og han ble overmåte
gammel.
2 Og han ble far til sønner og

døtre, ja, han ble far til en og
tredve, og blant dem var det tre
og tyve sønner.

3 Og det skjedde at han også
ble far til Kib i sin alderdom. Og
det skjedde at Kib regjerte i hans
sted. Og Kib ble far til Corihor.

4 Og da Corihor var to og tred-
ve år gammel, gjorde han opp-
rør mot sin far og dro til landet
Nehor hvor han slo seg ned. Og
han ble far til sønner og døtre,
og de ble overmåte vakre, derfor
overtalte Corihor mange men-
nesker så de fulgte ham.

5 Og da han hadde samlet en
hærstyrke, kom han opp til lan-
det Moron hvor kongen bodde,
og tok ham til fange, og derved
gikk det i oppfyllelse som Jareds
bror hadde asagt — at de ville
bli ført i fangenskap.
6 Nå lå landet Moron, hvor

kongen bodde, i nærheten av
det land som nephittene kalte
Ødemark.

7 Og det skjedde at Kib og
hans folk var i fangenskap un-
der hans sønn Corihor til han
ble overmåte gammel. Likevel
ble Kib far til Shule i sin alder-
dom mens han fremdeles var i
fangenskap.

8 Og det skjedde at Shule var
sint på sin bror. Og Shule vok-
ste seg sterk hva en manns styr-
ke angår, og han hadde også
god dømmekraft.

9 Derfor gikk han til høyden
Efra’im, og han smeltet malm
ut av høyden og laget sverd av
stål til dem som han hadde
overtalt til å følge seg. Og etter
at han hadde væpnet dem med
sverd, vendte han tilbake til
byen Nehor og gikk til kamp
mot sin bror Corihor. Og på
denne måten erobret han
riket og ga det tilbake til sin
far Kib.

10 Og på grunn av det som
Shule hadde gjort, overlot
hans far riket til ham, derfor
begynte han å regjere i sin fars
sted.

11 Og det skjedde at han døm-
te rettferdig og utbredte sitt
rike over hele landet, for folket
var blitt overmåte tallrikt.

12 Og det skjedde at Shule
også ble far til mange sønner
og døtre.

13 Og Corihor omvendte seg
fra alt det onde han hadde gjort.
Derfor ga Shule ham makt i sitt
rike.

14 Og det skjedde at Corihor
hadde mange sønner og døtre,
og blant Corihors sønner var
det en ved navn Noah.

15 Og det skjedde at Noah
gjorde opprør mot kong Shule
og også mot sin far, Corihor, og
overtalte sin bror, Cohor, og
også alle sine brødre og mange
av folket til å følge seg.

16 Og han gikk til kamp
mot kong Shule, og han erobret
deres første arveland, og han
ble konge over denne delen av
landet.

7 5a Ether 6:23.
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17 Og det skjedde at han gikk
til kamp mot kong Shule igjen,
og han tok kong Shule og førte
ham som fange til Moron.

18 Og det skjedde at like før
han skulle ta ham av dage, snek
Shules sønner seg inn i Noahs
hus om natten og slo ham ihjel.
Og de brøt opp fengselsdøren,
førte sin far ut og satte ham på
hans trone i hans eget rike.

19 Derfor bygget Noahs sønn
opp riket i hans sted. Likevel
fikk de ikke makt over kong
Shule, og det folk kong Shule
regjerte over, gikk det overmå-
te vel, og det vokste seg sterkt.

20 Og landet ble delt, og det
var to riker, Shules rike og
Cohors rike — Cohor var sønn
av Noah.

21 Og Noahs sønn, Cohor, lot
sitt folk gå til kamp mot Shule,
og Shule slo dem og drepte
Cohor.

22 Og nå hadde Cohor en
sønn som ble kalt Nimrod, og
Nimrod overga Cohors rike til
Shule, og han fant nåde for
Shules øyne. Derfor ble han
rikt begunstiget av Shule, og
han gjorde som han ønsket i
Shules rike.

23 Og i Shules regjeringstid
kom det også profeter sendt av
Herren blant folket, og de pro-
feterte at folkets ugudelighet
og aavgudsdyrkelse førte en
forbannelse over landet, og de
skulle bli ødelagt hvis de ikke
omvendte seg.

24 Og det skjedde at folket
spottet profetene og gjorde narr

av dem. Og det skjedde at kong
Shule avsa dom over alle dem
som spottet profetene.

25 Han ga en lov som gjaldt
for hele landet og som ga pro-
fetene adgang til å ferdes hvor
de ville, og derfor ble folket
bragt til omvendelse.

26 Og fordi folket omvendte
seg fra sine synder og sin av-
gudsdyrkelse, sparte Herren
dem, og det begynte igjen å gå
dem vel i landet. Og det skjed-
de at Shule ble far til sønner og
døtre i sin alderdom.

27 Og det var ikke flere kriger
i Shules dager, og han husket de
store ting som Herren hadde
gjort for hans fedre ved å føre
dem aover det store dyp inn i
det lovede land, derfor dømte
han rettferdig alle sine dager.

KAPITTEL 8

Det er strid og uenighet om riket
— Akish danner et hemmelig for-
bund med edsavleggelse for å slå
kongen ihjel — Hemmelige for-
bund er av djevelen og fører til
nasjoners fall — Hedningefolkene
i nyere tid advares mot det hem-
melige forbund som vil forsøke å
omstyrte friheten i alle land, na-
sjoner og riker.
Og det skjedde at han ble far til
Omer, og Omer regjerte i hans
sted. Omer ble far til Jared, og
Jared ble far til sønner og døtre.

2 Og Jared gjorde opprør mot
sin far, og kom og bosatte seg i
landet Heth. Og det skjedde at

23a vs Avgudsdyrkelse. 27a Ether 6:4, 12.
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han innsmigret seg hos mange
ved sine listige ord til han had-
de vunnet halve riket.
3 Og da han hadde vunnet hal-

ve riket, gikk han til kamp mot
sin far, og han bortførte sin far
og lot ham tjene i fangenskap.

4 Og i Omers regjeringstid var
han i fangenskap halvparten
av sine dager. Og det skjedde
at han ble far til sønner og dø-
tre, og blant dem var Esrom og
Coriantumr.

5 Og de ble så overmåte sinte
for det deres bror, Jared, hadde
gjort, at de samlet en hærstyrke
og gikk til kamp mot Jared. Og
det skjedde at de angrep ham
om natten.

6 Og det skjedde at da de had-
de drept Jareds hærstyrke, var
de nær ved å drepe ham også.
Og han bønnfalt dem og sa at
hvis de ikke slo ham ihjel, ville
han overlate riket til sin far. Og
det skjedde at de lot ham leve.

7 Og nå ble Jared overmåte
sørgmodig fordi han hadde mis-
tet riket, for han hadde lagt sin
elsk på riket og på verdens ros.

8 Nå var Jareds datter over-
måte klok, og da hun så hvor
sørgmodig hennes far var, la
hun en plan så hun kunne gi
riket tilbake til sin far.

9 Nå var Jareds datter over-
måte vakker, og det skjedde
at hun talte med sin far og sa
til ham: Hvorfor er min far så
bedrøvet? Har han ikke lest
den opptegnelsen som våre
fedre bragte over det store
dyp? Se, finnes det ikke der en

beretning om dem som levde i
fordums tid, om at de ved sine
ahemmelige planer vant riker
og stor herlighet?

10 Og derfor skal min far sende
bud på Akish, sønn av Kimnor.
Og se, jeg er vakker, og jeg vil
adanse for ham, og jeg vil beha-
ge ham så han gjerne vil ha
meg til hustru. Hvis han derfor
ber deg om å få meg til hustru,
da skal du si: Jeg vil gi henne til
deg hvis du vil bringe meg min
fars, kongens hode.

11 Og nå var Omer en venn av
Akish, derfor, da Jared hadde
sendt bud på Akish, danset Ja-
reds datter for ham og var ham
til så stort behag at han ønsket
å få henne til hustru. Og det
skjedde at han sa til Jared: Gi
meg henne til hustru.

12 Og Jared sa til ham: Jeg vil gi
henne til deg hvis du vil bringe
meg min fars, kongens hode.

13 Og det skjedde at Akish
samlet alle sine slektninger i
Jareds hus og sa til dem: Vil
dere sverge for meg at dere vil
være meg trofast i det jeg øn-
sker av dere?

14 Og det skjedde at de alle
asverget for ham ved himmelens
Gud og også ved himlene og
også ved jorden og ved sine ho-
der at den som nektet å gi den
hjelp Akish ønsket, skulle mis-
te sitt hode. Og den som røpet
noe av det Akish hadde fortalt
dem, skulle miste livet.

15 Og det skjedde at slik ble
de enige med Akish. Og Akish
lot dem gjenta de aeder som var

8 9a 3 Ne 6:28;
Hel 6:26–30;

Moses 5:51–52.
10a Mark 6:22–28.

14a vs Gudsbespottelse.
15a vs Ed.
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gitt av dem som levde i fordums
tid og som også traktet etter
makt, og de hadde blitt overle-
vert helt fra bKain, som var en
morder fra begynnelsen av.

16 Og de ble bevart ved djeve-
lens makt, så disse edene kun-
ne gis til folket for å holde dem
i mørke og hjelpe dem som
traktet etter makt, til å få makt
og til å myrde og til å plyndre
og til å lyve og til å begå all-
slags ugudelighet og horeri.

17 Og det var Jareds datter
som la det i hans hjerte at han
skulle lete frem disse ting fra
fordums tid. Og Jared la det i
Akish’ hjerte. Derfor ga Akish
det til sine slektninger og ven-
ner, og med fagre løfter ledet
han dem på avveie så de gjorde
hva som helst han ønsket.

18 Og det skjedde at de dannet
et ahemmelig forbund akkurat
som de i fordums tid hadde
gjort, og dette forbund er mer
avskyelig og ugudelig enn noe
annet i Guds øyne.
19 For Herren virker ikke gjen-

nom hemmelige forbund, heller
ikke vil han at mennesket skal
utgyte blod, men har på alle må-
ter forbudt det fra menneskets
begynnelse.

20 Og nå skriver ikke jeg,
Moroni, noe om deres eder og
forbund, for det er blitt kunn-
gjort for meg at de finnes blant
alle folk, og de finnes også
blant lamanittene.

21 Og de har forårsaket at
dette folk som jeg nå taler om,

er blitt autryddet, og Nephis folk
er også blitt utryddet.

22 Og enhver nasjon som
understøtter slike hemmelige
forbund, for å oppnå makt og
vinning, til de er utbredt over
hele nasjonen, se, de skal bli ut-
ryddet, for Herren vil ikke tillate
at hans helliges ablod som skal
bli utgytt av dem, alltid skal
rope til ham fra jorden om
bhevn over dem, og likevel hev-
ner ham dem ikke.

23 Derfor, dere hedningefolk,
har Gud en vis hensikt med å
gjøre disse ting kjent for dere, så
dere derved kan omvende dere
fra deres synder og ikke tillate at
disse morderiske forbund, som
er bygget opp for å oppnå amakt
og vinning, skal få kontroll over
dere, og dette verk — ja, dette
ødeleggelsens verk — komme
over dere, for rettferdighetens
sverd fra den evige Gud skal
falle på dere og omstyrte og ut-
rydde dere hvis dere tillater at
disse ting finner sted.

24 Derfor befaler Herren dere
når dere skal se disse ting kom-
me blant dere, at dere skal vå-
kne til erkjennelse av deres
fryktelige tilstand på grunn av
dette hemmelige forbund som
skal være blant dere. Og ve
over det på grunn av blodet fra
dem som er blitt slått ihjel, for
de roper fra støvet om å sende
hevn over det — og også over
dem som bygget det opp.

25 For det skal skje at enhver
som bygger det opp, forsøker å

b 1M 4:7–8;
Moses 5:28–30.

18a vs Hemmelige

forbund.
21a Hel 6:28.
22a Mormon 8:27, 40–41.

b vs Hevn.
23a 1 Ne 22:22–23;

Moses 6:15.
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omstyrte afriheten i alle land,
nasjoner og riker, og det fører
til at alle folk blir ødelagt, for
det er bygget opp av djevelen,
som er alle løgners far og er
den samme løgner som bdåret
våre første foreldre, ja, den
samme løgner som har fått
mennesket til å begå mord fra
begynnelsen av, som har for-
herdet menneskenes hjerter så
de har myrdet profetene og
stenet dem og utstøtt dem fra
begynnelsen av.

26 Derfor er jeg, Moroni, blitt
befalt å skrive disse ting så
ondskap kan bli avskaffet og så
den tid kan komme da Satan
aikke vil ha noen makt over
menneskenes barns hjerter, men
at de kan bpåvirkes til stadig å
gjøre godt, så de kan komme til
all rettferdighets kilde og bli
frelst.

KAPITTEL 9

Riket går fra den ene til den andre
ved slektskapsforhold, renkespill og
mord — Emer så Rettferdighetens
Sønn — Mange profeter roper
omvendelse — En hungersnød og
giftige slanger plager folket.
Og nå fortsetter jeg, Moroni,
min opptegnelse. Derfor skjed-
de det at på grunn av Akish og
hans venners ahemmelige for-
bund, omstyrtet de Omers rike.
2 Likevel var Herren barmhjer-

tig mot Omer og også mot hans

sønner og mot hans døtre som
ikke søkte å ødelegge ham.

3 Og Herren varslet Omer i en
drøm at han skulle dra ut av
landet. Derfor dro Omer ut av
landet med sin familie og reiste
i mange dager og kom til høy-
den aShim og dro forbi og kom
til det sted bhvor nephittene ble
utryddet. Og derfra dro han vi-
dere østover og kom til et sted
som ble kalt Ablom ute ved ha-
vet. Og der slo han opp teltet
sitt, og det gjorde også hans
sønner og hans døtre og hele
hans hus unntatt Jared og hans
familie.

4 Og det skjedde at Jared ble
salvet til konge over folket av
dem som var ugudelige, og han
ga Akish sin datter til hustru.

5 Og det skjedde at Akish sto
sin svigerfar etter livet. Og han
henvendte seg til dem som
hadde sverget og avlagt eden
fra dem i fordums tid, og de
hugget hodet av hans svigerfar
mens han satt på sin trone og
talte med sitt folk.

6 For så stor hadde utbredel-
sen av dette ugudelige og hem-
melige forbund vært at alle
menneskenes hjerter var blitt
fordervet. Derfor ble Jared myr-
det på sin trone, og Akish regjer-
te i hans sted.

7 Og det skjedde at Akish be-
gynte å bli sjalu på sin sønn.
Derfor satte han ham i fengsel
og lot ham få lite eller ingen
mat til han avgikk ved døden.

25a vs Fri, frihet.
b 1M 3:1–13;

2 Ne 9:9;
Mosiah 16:3;

Moses 4:5–19.
26a 1 Ne 22:26.

b 2 Ne 33:4;
Moroni 7:12–17.

9 1a Ether 8:13–17.
3a Mormon 1:3; 4:23.

b Mormon 6:1–15.
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8 Og broren til ham som av-
gikk ved døden (og hans navn
var Nimrah), ble sint på sin far
for det hans far hadde gjort
mot hans bror.

9 Og det skjedde at Nimrah
samlet et lite antall menn og
flyktet ut av landet og kom over
til Omer og bodde hos ham.

10 Og det skjedde at Akish ble
far til flere sønner, og de vant
menneskenes hjerter — selv
om de hadde sverget for ham å
gjøre all slags misgjerning iføl-
ge hans ønske.

11 Nå traktet Akish’ folk etter
rikdom likesom Akish traktet
etter makt. Derfor tilbød Akish’
sønner dem penger, og på den
måten fikk de størstedelen av
folket til å følge seg.

12 Og en krig brøt ut mellom
Akish’ sønner og Akish, og den
varte i mange år, ja, inntil nes-
ten alle mennesker i riket var
drept — alle unntatt tredve sje-
ler og de som flyktet sammen
med Omer og hans hus.

13 Derfor fikk Omer sitt arve-
land tilbake.

14 Og det skjedde at Omer be-
gynte å bli gammel. Likevel ble
han far til Emer i sin alderdom,
og han salvet Emer til konge,
og han regjerte i hans sted.

15 Og etter at han hadde salvet
Emer til konge, hadde han fred i
landet i to år, og han døde etter
å ha blitt overmåte gammel og
hatt et liv fylt av sorg. Og det
skjedde at Emer regjerte i hans
sted og gikk i sin fars fotspor.

16 Og Herren begynte igjen å

ta forbannelsen bort fra landet.
Og det gikk Emers hus over-
måte vel i Emers regjeringstid,
og i løpet av to og seksti år had-
de de blitt så overmåte sterke at
de ble overmåte rike —

17 og hadde allslags frukt og
korn og silke og fin lin og gull
og sølv og kostelige ting.

18 Og de hadde også allslags
kveg, alle slags okser og kuer og
sauer og svin og geiter og også
mange andre slags dyr som var
nyttige til føde for mennesker.

19 Og de hadde også ahester
og esler, og det var elefanter og
curelomer og cumomer, som
alle var nyttige for mennesket,
og særlig elefantene og curelo-
mene og cumomene.

20 Og slik utøste Herren sine
velsignelser over dette landet
som var autvalgt fremfor alle
andre land, og han befalte at de
som tok landet i besittelse, skul-
le ta det i besittelse til Herren,
ellers ville de bli butryddet når
de var modne i ugudelighet. For
over slike sier Herren: Jeg vil
utøse fylden av min vrede.

21 Og Emer dømte rettferdig
alle sine dager, og han ble far
til mange sønner og døtre, og
han ble far til Coriantum, og han
salvet Coriantum til å regjere i
sitt sted.

22 Og etter at han hadde salvet
Coriantum til å regjere i sitt sted,
levde han i fire år, og han had-
de fred i landet, ja, og han så til
og med aRettferdighetens Sønn
og frydet seg og jublet over hans
dag. Og han døde i fred.

19a 1 Ne 18:25.
20a Ether 2:15.

b Ether 2:8–11.
22a 3 Ne 25:2.
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23 Og det skjedde at Corian-
tum vandret i sin fars fotspor
og bygget mange store byer og
gjorde det som var godt for fol-
ket alle sine dager. Og det
skjedde at han ikke fikk barn
før han var overmåte gammel.

24 Og det skjedde at hans
hustru døde et hundre og to år
gammel. Og det skjedde at
Coriantum i sin alderdom tok
en ung pike til hustru og ble far
til sønner og døtre. Derfor levde
han til han var et hundre og to
og førti år gammel.

25 Og det skjedde at han ble
far til Com, og Com regjerte i
hans sted, og han regjerte i ni og
førti år, og han ble far til Heth,
og han ble også far til andre
sønner og døtre.

26 Og folket hadde igjen bredt
seg ut over hele landet, og det
begynte igjen å bli overmåte stor
ugudelighet i landet, og Heth
begynte igjen å følge de hem-
melige planer fra fordums tid
for å ta livet av sin far.

27 Og det skjedde at han fjernet
sin far fra tronen, for han drep-
te ham med hans eget sverd, og
han regjerte i hans sted.

28 Og det kom profeter i lan-
det igjen og ropte omvendelse
til dem — at de måtte berede
Herrens vei — ellers skulle det
komme en forbannelse over
landet, ja, det skulle til og med
bli en stor hungersnød som vil-
le utrydde dem hvis de ikke
omvendte seg.

29 Men folket trodde ikke pro-
fetenes ord, men de kastet dem

ut, og noen av dem kastet de i
fangehull og lot dem omkom-
me. Og det skjedde at de gjorde
alle disse ting ifølge kong
Heths befaling.

30 Og det skjedde at det be-
gynte å bli stor nød i landet, og
innbyggerne begynte å dø me-
get raskt på grunn av nøden, for
det falt ikke regn på marken.

31 Og det kom også giftige
slanger i landet og forgiftet
mange mennesker. Og det skjed-
de at deres hjorder begynte å
flykte for de giftige slangene
mot landet i syd som nephitte-
ne kalte aZarahemla.

32 Og det skjedde at mange av
dem omkom på veien. Likevel
var det noen som flyktet inn i
landet i syd.

33 Og det skjedde at Herren
ikke lot aslangene forfølge dem
mer, men han lot dem sperre
veien så folket ikke kunne kom-
me forbi, så den som forsøkte å
komme forbi, ville falle for de
giftige slangene.

34 Og det skjedde at folket
fulgte etter dyrene og fortærte
åtslene av dem som falt langs
veien, til de hadde fortært dem
alle. Da folket forsto at de måt-
te omkomme, begynte de å
aomvende seg fra sin ugudelig-
het og anropte Herren.

35 Og det skjedde at da de had-
de aydmyket seg tilstrekkelig for
Herren, lot han det falle regn
på marken, og folket begynte å
komme seg igjen, og det begyn-
te å bli frukt i de nordlige land
og i alle landene omkring. Og

31a Omni 1:13.
33a 4M 21:6–9.

34a Alma 34:34;
L&p 101:8.

35a L&p 5:24.
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Herren viste dem sin makt ved
å bevare dem fra hunger.

KAPITTEL 10

Den ene kongen følger etter den an-
dre — Noen av kongene er rettfer-
dige, andre er ugudelige — Når
rettferdigheten er fremherskende,
blir folket velsignet av Herren og
det går dem vel.
Og det skjedde at Shez, som var
en etterkommer av Heth — for
Heth hadde omkommet av sult
sammen med hele sitt hus unn-
tatt Shez — derfor begynte
Shez å bygge opp igjen et fal-
lent folk.
2 Og det skjedde at Shez

husket at hans fedre hadde
omkommet, og han bygget opp
et rettferdig rike, for han hus-
ket hva Herren hadde gjort
da han førte Jared og hans bror
aover dypet. Og han vandret på
Herrens veier, og han ble far til
sønner og døtre.
3 Og hans eldste sønn, hvis

navn var Shez, gjorde opprør
mot ham. Men Shez ble slått
ihjel av en røver på grunn av
sine overmåte store rikdommer,
og dette ga hans far fred igjen.

4 Og det skjedde at hans far
bygget mange byer i landet, og
folket begynte igjen å bli utbredt
over hele landet. Og Shez levde
til han ble overmåte gammel,
og han ble far til Riplakish. Og
han døde, og Riplakish regjerte
i hans sted.

5 Og det skjedde at Riplakish

ikke gjorde det som var riktig i
Herrens øyne, for han hadde
mange hustruer og amedhus-
truer og la byrder som var tun-
ge å bære på menneskenes
skuldre, ja, han påla dem store
skatter, og for skattene bygget
han mange store bygninger.

6 Og han lot oppføre en over-
måte vakker trone til seg selv,
og han bygget mange fengsler.
Og alle som ikke ville betale
skatt, kastet han i fengsel, og de
som ikke greide å betale skatt,
kastet han i fengsel, og han lot
dem arbeide ustanselig for sitt
underhold. Og de som nektet å
arbeide, lot han drepe.

7 Slik fikk han utført alt sitt
fine arbeide, ja, til og med sitt
fine gull lot han lutre i fengsle-
ne, og alt slags fint håndverk
lot han bli utført i fengslet. Og
det skjedde at han plaget folket
med sitt horeri og sine avskye-
ligheter.

8 Og da han hadde regjert i to
og førti år, gjorde folket opprør
mot ham, og det brøt ut krig i
landet igjen så Riplakish ble
drept, og hans etterkommere ble
drevet ut av landet.

9 Og det skjedde etter at mange
år var gått, at Morianton (som
var en etterkommer av Ripla-
kish) samlet en hærstyrke av
landflyktige og dro ut og gikk
til kamp mot folket. Og han fikk
makt over mange byer, og kri-
gen ble overmåte hård og varte
i mange år. Og han fikk makt
over hele landet og innsatte seg
selv som konge over hele landet.

10 2a Ether 6:1–12. 5a Jak bok 3:5; Mosiah 11:2.
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10 Og etter at han hadde inn-
satt seg selv som konge, lettet
han folkets byrder, og derved
vant han yndest i folkets øyne,
og de salvet ham til å være der-
es konge.

11 Og han var rettferdig mot
folket, men ikke mot seg selv på
grunn av alt sitt horeri, derfor
ble han utestengt fra Herrens
nærhet.

12 Og det skjedde at Morianton
bygget mange byer, og folket
ble overmåte rike i hans regje-
ringstid, både når det gjaldt
bygninger og gull og sølv, og
dyrking av korn, og oppaling av
småfe og storfe, slike ting som
hadde blitt gitt tilbake til dem.

13 Og Morianton levde til han
var overmåte gammel, og da ble
han far til Kim, og Kim regjerte
i sin fars sted. Og han regjerte i
åtte år, og hans far døde. Og
det skjedde at Kim ikke regjer-
te i rettferdighet, derfor ble han
ikke begunstiget av Herren.

14 Og hans bror gjorde opprør
mot ham og førte ham derved i
fangenskap. Og han forble i fan-
genskap hele sitt liv, og han ble
far til sønner og døtre i fangen-
skapet, og han ble i sin alder-
dom far til Levi, og han døde.

15 Og det skjedde at Levi etter
sin fars død tjente i fangenskap
i to og førti år. Og han gikk til
krig mot landets konge og
overtok derved riket selv.

16 Og etter at han hadde over-
tatt riket selv, gjorde han det
som var riktig i Herrens øyne,
og det gikk folket vel i landet.

Og han levde til han ble meget
gammel og ble far til sønner og
døtre, og han ble også far til
Corom som han salvet til kon-
ge i sitt sted.

17 Og det skjedde at Corom
gjorde det som var godt i Her-
rens øyne alle sine dager, og
han ble far til mange sønner og
døtre. Og etter at han hadde sett
mange dager, gikk han bort
slik alt på jorden gjør, og Kish
regjerte i hans sted.

18 Og det skjedde at Kish også
gikk bort, og Lib regjerte i hans
sted.

19 Og det skjedde at Lib også
gjorde det som var godt i Her-
rens øyne, og i Libs dager ble
de agiftige slangene utryddet.
Derfor dro de til landet i syd
for å gå på jakt etter mat til lan-
dets folk, for landet var fullt
av skogens dyr, og Lib selv ble
også en stor jeger.

20 Og de bygget en stor by ved
den smale landtungen, på det
sted hvor havet deler landet.

21 Og de lot landet i syd være
en villmark for å kunne jakte på
vilt. Og hele landet i nord var
tett befolket.

22 Og de var overmåte flittige,
og de kjøpte og solgte og hand-
let med hverandre så de kunne
skaffe seg inntekter.

23 Og de arbeidet med allslags
malm, og de utvant gull og sølv
og ajern og messing og alle slags
metaller, og de gravde den ut
av jorden. Derfor kastet de opp
store jordhauger for å finne
malm til gull og til sølv og til

19a Ether 9:31. 23a 2 Ne 5:15.
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jern og til kobber, og de utførte
allslags fint arbeide.
24 Og de hadde silke og finve-

vet lin, og de laget alle slags
stoffer så de kunne skjule sin
nakenhet.

25 Og de laget alle slags red-
skaper 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.

26 Og de laget alle slags red-
skaper som de brukte når de
arbeidet med sine dyr.

27 Og de laget alle slags krigs-
våpen, og de utførte allslags
arbeide som håndverksmessig
var særdeles fint.

28 Og intet folk kunne være
mer velsignet og mer begunsti-
get av Herren enn de var, og de
var i et land som var utvalgt
fremfor alle andre land, for
Herren hadde uttalt det.

29 Og det skjedde at Lib levde
i mange år og ble far til sønner
og døtre, og han ble også far til
Hearthom.

30 Og det skjedde at Hearthom
regjerte i sin fars sted. Og da
Hearthom hadde regjert i fire
og tyve år, se, da ble riket tatt
fra ham, og han tjente mange år
i fangenskap, ja, hele resten av
sitt liv.

31 Og han ble far til Heth, og
Heth levde i fangenskap alle
sine dager. Og Heth ble far til
Aaron, og Aaron levde i fangen-
skap alle sine dager, og han ble
far til Amnigaddah. Og Amni-
gaddah levde også i fangenskap
hele sitt liv, og han ble far til

Coriantum. Og Coriantum lev-
de i fangenskap hele sitt liv, og
han ble far til Com.

32 Og det skjedde at Com fikk
halve riket til å følge seg. Og
han regjerte over halve riket i
to og førti år, og han gikk til
kamp mot kongen, Amgid. Og
de kjempet i mange år, og i lø-
pet av denne tiden fikk Com
makt over Amgid og fikk makt
over resten av riket.

33 Og i Coms dager begynte
det å komme røvere i landet.
Og de tok i bruk de gamle pla-
ner og avla aeder på samme
måte som dem i fordums tid, og
forsøkte igjen å ødelegge riket.

34 Nå kjempet Com hardt mot
dem, likevel greide han ikke å
få makt over dem.

KAPITTEL 11

Kriger, splid og ugudelighet do-
minerer jaredittenes liv — Profe-
ter forutsier at jaredittene vil bli
fullstendig utryddet hvis de ikke
omvender seg — Folket forkaster
profetenes ord.
Og i Coms dager kom det også
mange profeter og profeterte at
dette store folk ville bli utryd-
det hvis de ikke omvendte seg
og vendte seg til Herren og
sluttet med sine mord og sin
ugudelighet.

2 Og det skjedde at profetene
ble forkastet av folket, og de
flyktet til Com for å få beskyt-
telse, for folket forsøkte å dre-
pe dem.

33a vs Ed; Hemmelige forbund.
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3 Og de profeterte om mange
ting for Com, og han ble velsig-
net resten av sitt liv.

4 Og han levde til han ble
meget gammel og ble far til
Shiblom, og Shiblom regjerte i
hans sted. Og Shibloms bror
gjorde opprør mot ham, og en
overmåte stor krig brøt ut i hele
landet.

5 Og det skjedde at Shibloms
bror sørget for at alle profeter
som profeterte om folkets utryd-
delse, skulle bli tatt av dage.

6 Og det var stor jammer i hele
landet, for de hadde vitnet om
at en stor forbannelse skulle
komme over landet, og også
over folket, og at en stor utryd-
delse skulle finne sted blant
dem, en utryddelse hvis make
aldri før hadde funnet sted på
jordens overflate, og deres ben
skulle bli som ajordhauger i
landet hvis de ikke ville omven-
de seg fra sin ugudelighet.

7 Og på grunn av sine ugude-
lige forbund lyttet de ikke til
Herrens røst, derfor brøt det ut
kriger og stridigheter i hele
landet, og det kom også stor
hungersnød og pest, så en stor
utryddelse fant sted, en utryd-
delse hvis make aldri før var
sett på jordens overflate. Og alt
dette skjedde i Shibloms dager.

8 Og folket begynte å omven-
de seg fra sine synder, og i den
grad de gjorde det, viste Herren
dem abarmhjertighet.

9 Og det skjedde at Shiblom
ble drept, og Seth ble ført i

fangenskap og levde i fangen-
skap alle sine dager.

10 Og det skjedde at hans sønn,
Aha, overtok riket, og han re-
gjerte over folket alle sine dager.
Og han begikk alle slags syn-
der i sin tid, og han var derved
årsak til stor blodsutgytelse. Og
hans dager var få.

11 Og Ethem, som var en etter-
kommer av Aha, overtok riket,
og han gjorde også det som var
ugudelig i sine dager.

12 Og det skjedde at i Ethems
dager kom det mange profeter
og profeterte til folket igjen, ja,
de profeterte at Herren ville
utrydde dem fullstendig fra
jordens overflate hvis de ikke
omvendte seg fra sine synder.

13 Og det skjedde at folket for-
herdet sine hjerter og ville ikke
alytte til deres ord, og profete-
ne sørget og trakk seg tilbake
fra folket.

14 Og det skjedde at Ethem
avsa dom i ugudelighet alle sine
dager, og han ble far til Moron.
Og det skjedde at Moron re-
gjerte i hans sted, og Moron
gjorde det som var ugudelig i
Herrens øyne.

15 Og det skjedde at det ble
aopprør blant folket på grunn
av det hemmelige forbund som
var bygget opp for å få makt og
oppnå vinning. Og en meget
ugudelig mann sto frem iblant
dem, han gikk til kamp mot
Moron hvor han erobret halve
riket, og han beholdt halvpar-
ten av riket i mange år.

11 6a Omni 1:22;
Ether 14:21.

8a vs Barmhjertig,
barmhjertighet.

13a Mosiah 16:2.
15a vs Opprør.
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16 Og det skjedde at Moron
styrtet ham og overtok riket
igjen.

17 Og det skjedde at en annen
mektig mann sto frem, og han
var en etterkommer av Jareds
bror.

18 Og det skjedde at han styr-
tet Moron og overtok riket, der-
for levde Moron i fangenskap
resten av sitt liv, og han ble far
til Coriantor.

19 Og det skjedde at Coriantor
levde i fangenskap hele sitt liv.

20 Og i Coriantors dager kom
det også mange profeter og pro-
feterte om store og vidunderlige
ting og ropte omvendelse til
folket og sa at hvis de ikke om-
vendte seg, ville Gud Herren
astraffe dem til de ble fullsten-
dig utryddet,
21 og at Gud Herren ville sende

eller oppreise et aannet folk som
skulle ta landet i besittelse ved
hans makt på samme måte som
han hadde ført deres fedre dit.

22 Og de forkastet alle profete-
nes ord på grunn av sitt hemme-
lige forbund og sine ugudelige
avskyeligheter.

23 Og det skjedde at Coriantor
ble far til aEther, og han døde
etter å ha levd i fangenskap alle
sine dager.

KAPITTEL 12

Profeten Ether formaner folket til
å tro på Gud — Moroni forteller

hvilke undere og mirakler som ut-
føres ved tro — Tro gjorde det
mulig for Jareds bror å se Kristus
— Herren gir menneskene svak-
het så de kan være ydmyke — Ved
tro flyttet Jareds bror fjellet Zerin
— Tro, håp og kjærlighet er avgjø-
rende for å bli frelst — Moroni så
Jesus ansikt til ansikt.

Og det skjedde at Ether levde i
Coriantumrs dager, og aCorian-
tumr var konge over hele landet.

2 Og aEther var en Herrens
profet, og han sto frem i Cori-
antumrs dager og begynte å
profetere til folket, for han
kunne ikke bholdes tilbake på
grunn av Herrens Ånd som var
i ham.

3 For han aropte fra morgenen
og helt til solen gikk ned og
formante folket til å tro på Gud
og omvende seg for at de ikke
skulle bli butryddet, og han sa
til dem at ved ctro blir alle ting
oppfylt.

4 Derfor kan den som tror på
Gud, ha et sikkert ahåp om en
bedre verden, ja, også om en
plass ved Guds høyre hånd. Og
dette håp kommer ved tro og er
et banker for menneskenes sje-
ler som vil gjøre dem sikre og
standhaftige — alltid rike på
cgode gjerninger — og lede
dem til å dforherlige Gud.
5 Og det skjedde at Ether pro-

feterte store og forunderlige ting
til folket som de ikke trodde
fordi de ikke så dem.

20a vs Dømme, dom.
21a Ether 13:20–21.
23a Ether 1:6; 15:33–34.
12 1a Ether 13:13–31.

2a vs Ether.

b Jer 20:9;
Enos 1:26;
Alma 43:1.

3a L&p 112:5.
b Ether 11:12, 20–22.

c vs Tro.
4a vs Håp.

b Heb 6:19.
c 1 Kor 15:58.
d 3 Ne 12:16.
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6 Og nå vil jeg, Moroni, tale
noe om disse ting, jeg vil vise
verden at atro er det som bhåpes,
men cikke sees. Derfor, prote-
ster ikke fordi dere ikke ser, for
dere får ikke noe vitnesbyrd
før deres tro er dprøvd.
7 For det var ved tro at Kristus

viste seg for våre fedre etter at
han hadde stått opp fra de døde,
og han viste seg ikke for dem
før etter at de hadde tro på ham.
Derfor måtte nødvendigvis
noen ha tro på ham, for han
viste seg ikke for verden.

8 Men på grunn av menneske-
nes tro har han vist seg for ver-
den og forherliget Faderens
navn og beredt en vei så andre
derved kunne få del i den him-
melske gave, så de kunne håpe
på de ting som de ikke har sett.

9 Derfor kan dere også ha håp
og få del i gaven hvis dere bare
vil ha tro.

10 Se, det var ved tro at de som
levde i fordums tid, ble akalt
etter Guds hellige orden.

11 Derfor, ved tro ble Moselov-
en gitt, men ved å gi sin Sønn
som gave har Gud beredt en
enda abedre vei, og det er ved
tro at den er blitt oppfylt.

12 For hvis det ikke finnes atro
blant menneskenes barn, kan
ikke Gud utføre noe bmirakel

blant dem. Derfor viste han seg
først etter at de hadde vist sin
tro.

13 Se, det var Almas og Amu-
leks tro som fikk afengslet til å
rase sammen.

14 Se, det var Nephis og Lehis
tro som frembragte en aforan-
dring hos lamanittene, så de
ble døpt med ild og med bDen
Hellige Ånd.

15 Se, det var aAmmons og
hans brødres tro som bfrem-
bragte et så stort mirakel blant
lamanittene.

16 Ja, alle som utførte amirak-
ler, utførte dem ved btro — de
som levde før Kristus, og også
de som levde etter ham.

17 Og det var ved tro at de tre
disiplene fikk det løfte at de
aikke skulle smake døden, og de
fikk løftet først etter at de had-
de vist sin tro.

18 Og aldri har noen på noe
tidspunkt utført mirakler uten
først å ha tro, derfor hadde de
først tro på Guds Sønn.

19 Og det var mange som had-
de så overmåte sterk tro, også
afør Kristus kom, og de kunne
ikke holdes utenfor bsløret, men
så virkelig med sine øyne de
ting som de hadde skuet med
troens øyne, og de var glade.

20 Og se, vi har sett i denne

6a Heb 11:1.
b Rom 8:24–25.
c Alma 32:21.
d 3 Ne 26:11;

L&p 105:19; 121:7–8.
10a Alma 13:3–4.
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b Mat 13:58;
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13a Alma 14:26–29.
14a Hel 5:50–52.
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kap 17–26.
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b Heb 11:7–40.

17a 3 Ne 28:7;
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19a 2 Ne 11:1–4;
Jak bok 4:4–5;
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opptegnelsen at en av disse var
Jareds bror, for så stor var hans
tro på Gud at da Gud rakte
frem sin afinger, kunne han
ikke skjule den for Jareds brors
øyne fordi han hadde gitt ham
sitt ord — et ord han hadde fått
ved tro.

21 Og etter at Jareds bror had-
de sett Herrens finger på grunn
av det aløfte som Jareds bror
hadde fått ved tro, kunne ikke
Herren holde noe skjult for hans
øyne. Derfor viste han ham alle
ting, for han kunne ikke lenger
holdes utenfor bsløret.
22 Og det er ved tro at mine

fedre har fått det aløfte at disse
ting skulle komme til deres brø-
dre gjennom hedningefolkene.
Derfor har Herren, ja, Jesus
Kristus, gitt meg befalinger.

23 Og jeg sa til ham: Herre,
hedningefolkene vil gjøre narr
av disse ting fordi vi er aukyn-
dige i å skrive, for, Herre, ved
tro har du latt oss bli dyktige i
ord, men du har ikke latt oss bli
bdyktige til å skrive, for du har
gitt hele dette folk evne til å
tale mye på grunn av Den Hel-
lige Ånd som du har gitt dem.

24 Og du har bare gitt oss evne
til å skrive litt på grunn av våre
henders klossethet. Se, du har
ikke gjort oss så dyktige til å
askrive som Jareds bror, for du
lot det han skrev, bli mektig slik

du selv er, så det overveldet
menneskene som leste det.

25 Du har også gjort våre ord
mektige og store, ja, så vi ikke
kan skrive dem. Derfor innser
vi at vi er svake når vi skriver
og snubler når vi setter ordene
sammen. Og jeg er redd for at
hedningefolkene vil agjøre narr
av våre ord.

26 Og da jeg hadde sagt dette,
talte Herren til meg og sa: Dårer
aspotter, men de skal sørge, og
min nåde er tilstrekkelig for
de saktmodige så de ikke skal
utnytte deres svakhet.

27 Og hvis menneskene kom-
mer til meg, vil jeg vise dem
deres asvakhet. Jeg bgir menne-
skene svakhet så de kan være
ydmyke, og min cnåde er til-
strekkelig for alle mennesker
som dydmyker seg for meg, for
hvis de ydmyker seg for meg
og har tro på meg, da vil jeg la
det esvake bli til styrke for dem.
28 Se, jeg vil vise hedningefol-

kene deres svakhet, og jeg vil
vise dem at atro, håp og kjær-
lighet fører dem til meg — all
rettferdighets kilde.

29 Og da jeg, Moroni, hadde
hørt disse ord, ble jeg trøstet og
sa: O Herre, din rettferdige vil-
je skje, for jeg vet at du virker
blant menneskenes barn i over-
ensstemmelse med deres tro.

30 For Jareds bror sa til fjellet
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Zerin: aFlytt deg, og det flyttet
seg. Og hvis han ikke hadde
hatt tro, ville det ikke ha flyttet
seg. Derfor handler du etter at
menneskene har fått tro.
31 På denne måten åpenbarte

du deg for dine disipler, for etter
at de hadde fått atro og talte i
ditt navn, viste du deg for dem
med stor kraft.

32 Og jeg husker også at du
har sagt at du har beredt et sted
for mennesket, ja, blant adin
Faders boliger, som menneske-
ne kan ha et herligere bhåp om.
Derfor må menneskene håpe,
ellers kan de ikke få en arv på
det sted som du har beredt.

33 Og videre husker jeg at du
har sagt at du har aelsket ver-
den så du kunne sette ditt liv til
for verden så du kunne ta det
igjen for å berede et sted for
menneskenes barn.

34 Og jeg vet at denne aomsorg
du har hatt for menneskenes
barn, er kjærlighet. Derfor, hvis
menneskene ikke har kjærlig-
het, kan de ikke arve det sted
som du har beredt i din Faders
boliger.
35 Derfor vet jeg av dette som

du har sagt, at hvis hedninge-
folkene ikke har kjærlighet på
grunn av vår svakhet, da vil
du prøve dem og ta bort deres

atalent, ja, det som de har
mottatt, og gi det til dem som
allerede har i overflod.

36 Og det skjedde at jeg ba til
Herren at han ville vise hednin-
gefolkene anåde, så de kunne
ha kjærlighet.

37 Og det skjedde at Herren sa
til meg: Hvis de ikke har kjær-
lighet, så angår det ikke deg.
Du har vært trofast, derfor skal
dine klær gjøres arene, og fordi
du har sett din bsvakhet, skal
du gjøres sterk og ta plass på
det sted som jeg har beredt i
min Faders boliger.

38 Og nå sier jeg, Moroni,
farvel til hedningefolkene — ja,
også til mine brødre som jeg
elsker — inntil vi skal møtes
for aKristi domstol hvor alle
mennesker skal vite at mine
bklær er uplettet av deres blod.

39 Og da skal dere vite at jeg
har asett Jesus, at han har talt
med meg bansikt til ansikt, og
at han klart og tydelig og i all
ydmykhet fortalte meg, likesom
en mann forteller en annen på
mitt eget språk om disse ting.

40 Og jeg har bare skrevet
noen få ting, på grunn av min
ukyndighet i å skrive.

41 Og nå vil jeg råde dere til å
asøke denne Jesus som profete-
ne og apostlene har skrevet

30a Mat 17:20;
Jak bok 4:6;
Hel 10:6, 9.
vs Kraft, makt.

31a vs Tro.
32a Joh 14:2;

Enos 1:27;
L&p 72:4; 98:18.

b vs Håp.
33a Joh 3:16–17.

34a Moroni 7:47.
vs Nestekjærlighet;
Kjærlighet.

35a Mat 25:14–30.
vs Gave; Talent.

36a vs Nåde.
37a L&p 38:42; 88:74–75;

135:4–5.
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38a vs Jesus Kristus —

Dommer.
b Jak bok 1:19.

39a vs Jesus Kristus —
Oppstandelsen,
Kristus viste seg
etter sin
oppstandelse.

b 1M 32:30;
2M 33:11.

41a L&p 88:63; 101:38.
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om, så den nåde som er i Gud
Faderen og også i Herren Jesus
Kristus og i Den Hellige Ånd,
som bærer bvitnesbyrd om dem,
kan være i dere og forbli hos
dere for evig. Amen.

KAPITTEL 13

Ether taler om et nytt Jerusalem
som skal bygges i Amerika av Josefs
ætt — Han profeterer, blir utstøtt,
skriver jaredittenes historie og for-
utsier at jaredittene vil bli utryddet
— Krig raser over hele landet.
Og nå avslutter jeg, Moroni,
min opptegnelse om hvordan
det folk jeg har skrevet om, ble
utryddet.

2 For se, de forkastet alle Ethers
ord, for han fortalte dem sanne-
lig om alle ting fra menneskets
begynnelse av, og at da vannet
hadde agått tilbake fra dette
land, ble det et utvalgt land
fremfor alle andre land, et av
Herren utvalgt land. Derfor vil
Herren at alle mennesker som
bor der, skal btjene ham,
3 og at det var stedet for det

anye Jerusalem, som skulle
bkomme ned fra himmelen, og
Herrens hellige helligdom.

4 Se, Ether så Kristi dager, og
han talte om et anytt Jerusalem
i dette land.

5 Og han talte også om Israels
hus og om aJerusalem som
bLehi skulle komme fra — etter
at den var blitt ødelagt, skulle
den bygges opp igjen, en chel-
lig by for Herren. Derfor kunne
den ikke bli et nytt Jerusalem,
for den hadde eksistert i for-
dums tid, men den skulle byg-
ges opp igjen og bli en hellig by
for Herren, og den skulle bygges
for Israels hus —

6 og at et anytt Jerusalem skulle
bli bygget i dette land til levnin-
gen av bJosefs ætt, og for disse
ting tjener den som et cbilde.
7 For på samme måte som

Josef førte sin far ned til landet
aEgypt, hvor han døde, førte
Herren en levning av Josefs ætt
ut av Jerusalems land så han
kunne være barmhjertig mot
Josefs ætt så de bikke skulle
omkomme — likesom han var
barmhjertig mot Josefs far så
han ikke skulle omkomme.

8 Derfor skal levningen av Jo-
sefs hus bygges opp i dette
aland, og det skal være deres
arveland. Og de skal bygge en
hellig by til Herren likesom
Jerusalem i fordums tid, og de
skal bikke mer forvirres før
enden kommer da jorden skal
forgå.

9 Og det skal bli en any him-
mel og en ny jord, og de skal

b 3 Ne 11:32.
13 2a 1M 7:11–24; 8:3.

b Ether 2:8.
3a 3 Ne 20:22; 21:23–24.
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være som de gamle, men de
gamle er gått bort, og alle ting
er blitt nytt.
10 Og så kommer det nye Je-

rusalem, og velsignet er de som
bor i det, for det er de hvis klær
er gjort ahvite i Lammets blod.
Og det er de som blir regnet
blant levningen av Josefs ætt,
som var av Israels hus.
11 Og så kommer også det for-

dums Jerusalem, og velsignet
er innbyggerne i det, for de har
blitt tvettet i Lammets blod, og
det er de som ble adspredt og
asamlet inn fra jordens fire
hjørner og fra blandene i nord,
og som deltar i oppfyllelsen av
pakten som Gud inngikk med
deres far, cAbraham.
12 Og når disse ting skjer, da

går det skriftsted i oppfyllelse
som sier at der er de som var
aførst som skal bli sist, og der er
de som var sist som skal bli
først.
13 Og jeg var nær ved å skrive

mer, men det ble meg forbudt.
Men store og vidunderlige var
Ethers profetier, men de aktet
ham for intet og kastet ham ut,
og han skjulte seg i en fjellhule
om dagen, og om natten gikk
han ut og betraktet de ting som
skulle skje med folket.

14 Og mens han bodde i en
fjellhule, skrev han resten av
denne opptegnelsen, og om nat-
ten betraktet han de ødeleggel-
ser som kom over folket.

15 Og det skjedde at i det sam-
me år som han ble kastet ut fra
folket, brøt det ut en stor krig
blant folket, for mange sto frem
som var mektige menn og for-
søkte å drepe Coriantumr ved
sine hemmelige og ugudelige
planer som er blitt omtalt.

16 Og nå hadde Coriantumr
selv studert alle krigskunster og
all verdens list, derfor gikk han
til kamp mot dem som forsøkte
å drepe ham.

17 Men han omvendte seg ikke,
heller ikke hans skjønne sønner
og døtre eller Cohors skjønne
sønner og døtre, og heller ikke
Corihors skjønne sønner og dø-
tre — og kort sagt, var det in-
gen skjønne sønner og døtre i
hele landet som omvendte seg
fra sine synder.

18 Derfor skjedde det i det før-
ste år som Ether bodde i fjell-
hulen, at mange mennesker ble
drept ved sverdet av disse
ahemmelige forbund som kjem-
pet mot Coriantumr så de kunne
overta riket.

19 Og det skjedde at Corian-
tumrs sønner kjempet meget og
blødde meget.

20 Og i det annet år kom Her-
rens ord til Ether og ba ham gå
og profetere til aCoriantumr at
hvis han og hele hans hus ville
omvende seg, ville Herren gi
ham hans rike og spare folket.

21 Ellers skulle de og hele hans
hus — på ham selv nær — bli

10a Åp 7:14;
1 Ne 12:10–11;
Alma 5:27.

11a vs Israel — Israels
innsamling.

b L&p 133:26–35.
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L&p 90:9.

18a Ether 8:9–26.
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utryddet. Og han skulle bare
leve for å se oppfyllelsen av de
profetier som var blitt uttalt om
et aannet folk som skulle få lan-
det til arveland. Og Coriantumr
skulle bli begravet av dem, og
hver eneste sjel — unntatt bCo-
riantumr — skulle bli utryddet.

22 Og det skjedde at Corian-
tumr ikke omvendte seg, og det
gjorde heller ikke hans hus eller
folket, og krigene opphørte ikke,
og de forsøkte å drepe Ether,
men han flyktet fra dem og
skjulte seg igjen i fjellhulen.

23 Og det skjedde at Shared
sto frem. Og han kjempet også
mot Coriantumr, og han seiret
over ham, så han i det tredje år
førte ham i fangenskap.

24 Og i det fjerde år seiret Co-
riantumrs sønner over Shared
og vant riket tilbake for sin far.

25 Nå brøt det ut krig i hele
landet, og hver mann med sin
bande kjempet for det som han
ønsket.

26 Og det var røvere og allslags
ugudelighet over hele landet.

27 Og det skjedde at Corian-
tumr ble overmåte vred på
Shared, og han gikk til kamp
mot ham med sine hærstyrker,
og de møttes i stor vrede i dalen
Gilgal, og slaget ble overmåte
hårdt.

28 Og det skjedde at Shared
kjempet mot ham i tre dager, og
det skjedde at Coriantumr seiret
over ham og forfulgte ham til
han kom til Heshlons sletter.

29 Og det skjedde at Shared
kjempet mot ham igjen på

slettene, og se, han seiret over
Coriantumr og drev ham tilbake
til dalen Gilgal igjen.

30 Og igjen kjempet Corian-
tumr mot Shared i dalen Gilgal,
hvor han seiret over Shared og
drepte ham.

31 Og Shared såret Coriantumr
i låret så han ikke gikk i krig
igjen på to år. Og i denne tiden
ble blod utgytt av alle menne-
sker i hele landet, og det var
ingen til å stanse dem.

KAPITTEL 14

Folkets synd bringer en forbannelse
over landet — Coriantumr fører
krig mot Gilead, så mot Lib og så
mot Shiz — Blod og blodbad over
hele landet.
Og nå begynte en stor aforban-
nelse å komme over hele landet
på grunn av folkets synder.
Hvis en mann derfor la fra seg
sitt verktøy eller sitt sverd på
hyllen sin, eller på det sted
hvor han oppbevarte det, se,
neste dag kunne han ikke finne
det, så stor var forbannelsen
over landet.

2 Derfor, hver mann holdt fast
på det som var hans eget med
sine egne hender, og ville hver-
ken låne eller låne bort, og hver
mann holdt i håndtaket på sitt
sverd med sin høyre hånd for å
forsvare sin eiendom og sitt
eget, sine hustruers og sine
barns liv.

3 Og etter to års forløp og
etter Shareds død, se, da kom

21a Omni 1:19–21;
Ether 11:21.

b Ether 15:29–32.
14 1a Hel 12:18; 13:17–23;

Mormon 1:17–18;
2:10–14.
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Shareds bror, og han gikk til
kamp mot Coriantumr. Men
Coriantumr seiret over ham og
forfulgte ham til villmarken
Akish.
4 Og det skjedde at Shareds

bror kjempet mot ham i villmar-
ken Akish, og slaget ble over-
måte hårdt, og mange tusen
falt for sverdet.

5 Og det skjedde at Coriantumr
beleiret villmarken, og Shareds
bror dro ut av villmarken om
natten og slo ihjel en del av
Coriantumrs soldater mens de
var drukne.

6 Og han kom til landet Moron
og satte seg på Coriantumrs
trone.

7 Og det skjedde at Coriantumr
oppholdt seg med sin hærstyrke
i villmarken i to år. Og i løpet
av denne tiden mottok hans
hærstyrke store forsterkninger.

8 Nå fikk også Shareds bror,
hvis navn var Gilead, store for-
sterkninger til sin hærstyrke på
grunn av hemmelige forbund.

9 Og det skjedde at hans høy-
prest myrdet ham mens han
satt på sin trone.

10 Og det skjedde at en som
tilhørte de hemmelige forbund,
myrdet ham i et hemmelig pass
og overtok riket selv. Og hans
navn var Lib, og Lib var en
mann som var stor av vekst,
større enn noen annen mann
blant hele folket.

11 Og det skjedde at i Libs før-
ste år kom Coriantumr opp til
landet Moron og gikk til kamp
mot Lib.

12 Og det skjedde at han kjem-
pet mot Lib, og Lib hugget ham

i armen så han ble såret. Likevel
fortsatte Coriantumrs hærstyr-
ke å angripe Lib, så han flyktet
ut mot havet.

13 Og det skjedde at Corian-
tumr forfulgte ham, og Lib
kjempet mot ham på stranden.

14 Og det skjedde at Lib seiret
over Coriantumrs hærstyrke, så
de flyktet tilbake til villmarken
Akish.

15 Og det skjedde at Lib for-
fulgte ham til han kom til
Agosh-slettene. Og da han flyk-
tet for Lib, tok Coriantumr med
seg alt folket til den del av lan-
det han flyktet til.

16 Og da han kom til Agosh-
slettene, kjempet han mot Lib,
og han slo ham til han døde.
Men Libs bror angrep Corian-
tumr i hans sted, og slaget
ble overmåte hårdt, så Corian-
tumr igjen flyktet for Libs brors
hærstyrke.

17 Nå het Libs bror Shiz. Og
det skjedde at Shiz forfulgte
Coriantumr, og han ødela mange
byer, og han drepte både kvinner
og barn, og han brente byene.

18 Og en frykt for Shiz bredte
seg over hele landet. Ja, et rop
hørtes over landet: Hvem kan
stå seg mot Shiz’s hærstyrke?
Se, han jevner alt med jorden!

19 Og det skjedde at folket be-
gynte å flokke seg sammen i
hærstyrker over hele landet.

20 Og de delte seg, og en del
av dem flyktet til Shiz’s hærstyr-
ke, og en del av dem flyktet til
Coriantumrs hærstyrke.

21 Og så stor og langvarig
hadde krigen vært, og så
lenge hadde blodsutgytelsen og
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blodbadet vart, at hele landet
var dekket av ade dødes legemer.

22 Og så raskt og hurtig fore-
gikk krigen at det ikke var noen
igjen til å begrave de døde,
men de gikk fra blodbad til
blodbad og etterlot seg både
menns, kvinners og barns lege-
mer strødd omkring i landet til
føde for amark.
23 Og stanken av dem spredte

seg over landet, ja, over hele
landet, derfor ble folket plaget
av denne stanken både dag og
natt.

24 Likevel sluttet ikke Shiz å
forfølge Coriantumr, for han
hadde sverget å hevne seg på
Coriantumr fordi han hadde
drept hans bror, og på Herrens
ord som var gitt til Ether om at
Coriantumr ikke skulle falle
for sverdet.

25 Og således ser vi at Herren
hjemsøkte dem med sin fulle
vrede, og deres ugudelighet og
avskyeligheter hadde beredt en
vei for deres evige fortapelse.

26 Og det skjedde at Shiz
forfulgte Coriantumr østover —
helt ut til havet, og der kjempet
han mot Shiz i tre dager.

27 Og så forferdelig var ødeleg-
gelsene blant Shiz’s hærstyrker
at folket begynte å bli redde og
begynte å flykte for Corian-
tumrs hærstyrker. Og de flyktet
til landet Corihor, og alle inn-
byggere som ikke ville slutte
seg til dem, ble utryddet.

28 Og de slo opp teltene sine i
dalen Corihor, og Coriantumr
slo opp teltene sine i dalen

Shurr. Nå lå dalen Shurr like
ved høyden Comnor, derfor
samlet Coriantumr sine hær-
styrker på høyden Comnor og
blåste i basun mot Shiz og hans
hærstyrker for å utfordre dem
til kamp.

29 Og det skjedde at de kom,
men ble drevet tilbake, og de
kom for annen gang, og de ble
drevet tilbake igjen for annen
gang. Og det skjedde at de kom
for tredje gang, og slaget ble
overmåte hårdt.

30 Og det skjedde at Shiz slo
Coriantumr og ga ham mange
dype sår. Og etter å ha mistet
mye blod besvimte Coriantumr
og ble båret bort som om han
var død.

31 Nå var tapet av menn, kvin-
ner og barn på begge sider så
stort at Shiz befalte sitt folk at
de ikke skulle forfølge Corian-
tumrs hærstyrker, derfor vend-
te de tilbake til sin leir.

KAPITTEL 15

Millioner av jareditter blir drept i
kamp — Shiz og Coriantumr sam-
ler hele folket til en kamp på liv og
død — Herrens Ånd slutter å stre-
ve med dem — Jaredittenes nasjon
blir fullstendig utryddet — Bare
Coriantumr blir igjen.
Og det skjedde at da Corian-
tumr var helbredet av sine sår,
begynte han å huske de aord
som Ether hadde sagt til ham.

2 Han forsto at nærmere to
millioner av hans folk allerede

21a Ether 11:6. 22a Jes 14:9–11. 15 1a Ether 13:20–21.
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var drept ved sverd, og han be-
gynte å sørge i sitt hjerte. Ja, to
millioner sterke menn var blitt
drept, og også deres hustruer
og deres barn.
3 Han begynte å omvende seg

fra det onde han hadde gjort,
han begynte å huske de ord
som hadde blitt uttalt ved alle
profetenes munn, og han forsto
at de hittil var oppfylt til min-
ste detalj. Og hans sjel sørget,
og han nektet å la seg trøste.

4 Og det skjedde at han skrev
et brev til Shiz og ba ham spare
folket, og han ville oppgi riket
for å redde folkets liv.

5 Og det skjedde at da Shiz
hadde mottatt hans brev, skrev
han et brev til Coriantumr — at
hvis han selv ville overgi seg,
så han kunne drepe ham med
hans eget sverd, ville han spare
folkets liv.

6 Og det skjedde at folket ikke
omvendte seg fra sine synder,
og Coriantumrs folk ble oppeg-
get til vrede mot Shiz’s folk, og
Shiz’s folk ble oppegget til vrede
mot Coriantumrs folk. Derfor
gikk Shiz’s folk til krig mot
Coriantumrs folk.

7 Og da Coriantumr forsto at
han var nær ved å falle, flyktet
han igjen for Shiz og hans folk.

8 Og det skjedde at han kom til
vannet Ripliancum, som over-
satt betyr stort eller som over-
går alle. Derfor, da de kom til
dette vannet, slo de opp sine
telt, og Shiz slo opp teltene nær
ved dem, og derfor gikk de
neste dag til kamp.

9 Og det skjedde at de kjempet
et overmåte hårdt slag hvor
Coriantumr ble såret igjen, og
han besvimte på grunn av
blodtapet.

10 Og det skjedde at Corian-
tumrs hærstyrker fortsatte å
angripe Shiz og hans hærstyr-
ker så de seiret over dem og
fikk dem til å flykte, og de flyk-
tet sydover og slo opp sine telt
på et sted som ble kalt Ogath.

11 Og det skjedde at Corian-
tumrs hærstyrke slo opp telte-
ne sine ved høyden Ramah, og
det var den samme høyden
hvor min far, Mormon, askjulte
de hellige opptegnelsene til
Herren.

12 Og det skjedde at de samlet
alt folket i hele landet, alle som
ikke var drept — unntatt Ether.

13 Og det skjedde at Ether så
alt som folket foretok seg, og
han så at det folk som var på
Coriantumrs side, ble samlet i
Coriantumrs hærstyrke, og det
folk som var på Shiz’s side, ble
samlet i Shiz’s hærstyrke.

14 Derfor, i et tidsrom av fire
år samlet de folket, så de kunne
få tak i alle som var i landet, så
de kunne få alle forsterkninger
som det var mulig for dem å få.

15 Og det skjedde at da de alle
var samlet, hver i den hærstyrke
som de ønsket, med sine hustru-
er og sine barn — både menn,
kvinner og barn var væpnet
med krigsvåpen og hadde
skjold og abrystskjold og hjelmer
og var kledd som krigere —
marsjerte de mot hverandre

11a Mormon 6:6. 15a Mosiah 8:7–10.
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til kamp, og de kjempet hele
dagen, og ingen seiret.
16 Og det skjedde at da det ble

kveld, var de trette og trakk seg
tilbake hver til sin leir. Og etter
at de hadde trukket seg tilbake
til sine leirer, begynte de å hyle
og jamre seg over tapet av sitt
folks drepte — og så høyt rop-
te, hylte og jamret de seg at det
skar gjennom luften.

17 Og det skjedde at neste dag
gikk de til kamp igjen, og stor
og forferdelig var den dagen.
Likevel var det ingen som seiret,
og da det igjen ble kveld, skar
deres rop og deres hyl og deres
jammer gjennom luften over tap-
et av de drepte av deres folk.

18 Og det skjedde at Corian-
tumr igjen skrev et brev til
Shiz med ønske om at han ikke
skulle angripe dem mer, men
at han skulle ta riket og spare
folkets liv.

19 Men se, Herrens Ånd hadde
sluttet å streve med dem, og
aSatan hadde full makt over
folkets hjerter, for de var over-
latt til sine hårde hjerter og sine
forblindede sinn så de kunne
bli drept, derfor gikk de til
kamp igjen.
20 Og det skjedde at de kjem-

pet hele dagen, og da natten
kom, sov de på sine sverd.

21 Og neste dag kjempet de
helt til natten kom.

22 Og da natten kom, var de
aberuset av vrede likesom en
mann er beruset av vin, og de
sov igjen på sine sverd.
23 Og neste dag kjempet de

igjen, og da natten kom, hadde
alle unntatt to og femti av Cori-
antumrs folk og ni og seksti
av Shiz’s folk falt for sverdet.

24 Og det skjedde at de sov på
sine sverd den natten, og neste
dag kjempet de igjen, og de
kjempet av all makt med sine
sverd og med sine skjold hele
den dagen.

25 Og da natten kom, var det to
og tredve av Shiz’s folk og syv
og tyve av Coriantumrs folk.

26 Og det skjedde at de spiste
og sov og forberedte seg på å dø
neste dag. Og de var store og
sterke menn hva menneskelig
styrke angår.

27 Og det skjedde at de kjemp-
et i tre timer, og de besvimte
av blodtapet.

28 Og det skjedde at da Cori-
antumrs menn hadde samlet
så mye styrke at de kunne gå,
var de nær ved å flykte for å
redde livet, men se, Shiz reiste
seg, og hans menn også, og han
sverget i sin vrede at han ville
drepe Coriantumr eller selv bli
drept ved sverdet.

29 Derfor forfulgte han dem,
og neste dag innhentet han
dem, og de kjempet igjen med
sverdet. Og det skjedde at da
de aalle hadde falt for sverdet
unntatt Coriantumr og Shiz,
hadde Shiz besvimt av blod-
tapet.

30 Og det skjedde at da Cori-
antumr hadde lent seg på sitt
sverd så han hvilte seg litt,
hugget han hodet av Shiz.

31 Og det skjedde at etter at

19a vs Djevel. 22a Moroni 9:23. 29a Ether 13:20–21.
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han hadde hugget hodet av
Shiz, reiste Shiz seg opp på
sine hender og falt ned igjen,
og etter at han hadde anstrengt
seg for å få luft, døde han.
32 Og det skjedde at aCorian-

tumr falt til jorden og ble lig-
gende som om han var livløs.
33 Og Herren talte til Ether

og sa til ham: Gå avsted! Og
han gikk og så at alle Herrens
ord var blitt oppfylt, og han

avsluttet sin aopptegnelse (men
jeg har ikke engang skrevet
en hundredel av den), og han
skjulte den på en slik måte at
Limhis folk fant den.

34 De siste ord aEther skrev, er
disse: Om Herren vil jeg skal
forvandles eller at jeg skal un-
derkaste meg Herrens vilje i
kjødet, er uten betydning når
jeg bare blir frelst i Guds rike.
Amen.

Moronis bok

KAPITTEL 1

Moroni skriver til gavn for lama-
nittene — De nephitter som ikke
vil fornekte Kristus, blir tatt av
dage. Ca. 401–421 e.Kr.

ETTER at jeg, aMoroni, had-
de avsluttet forkortelsen av

beretningen om Jareds folk,
hadde jeg ikke tenkt å skrive
mer, men jeg har ennå ikke
omkommet, og jeg gir meg ikke
til kjenne for lamanittene av
frykt for at de skal drepe meg.

2 For se, deres innbyrdes akriger
er voldsomme, og på grunn av
sitt hat bdreper de alle nephitter
som ikke vil fornekte Kristus.

3 Og jeg, Moroni, vil ikke
afornekte Kristus, derfor van-
drer jeg omkring overalt hvor
jeg er trygg for mitt eget liv.

4 Derfor skriver jeg litt til, mot
min hensikt, for jeg hadde ikke
tenkt å skrive mer. Men jeg skri-
ver litt til, så det kanskje en gang
i fremtiden vil bli verdifullt
for mine brødre, lamanittene,
ifølge Herrens vilje.

KAPITTEL 2

Jesus ga nephittenes tolv disipler
myndighet til å meddele Den Hel-
lige Ånds gave. Ca. 401–421 e.Kr.
Kristi ord som han uttalte til
sine adisipler, de tolv som han
hadde utvalgt, idet han la sine
hender på dem —
2 og han kalte dem ved navn

og sa: Dere skal påkalle Fade-
ren i mitt navn i mektig bønn,
og etter at dere har gjort dette,
skal dere ha amyndighet til å gi

32a Omni 1:20–22.
33a Mosiah 8:9;

Alma 37:21–31;
Ether 1:1–5.

34a Ether 12:2.

[moroni]
1 1a vs Moroni, sønn

av Mormon.
2a 1 Ne 12:20–23.

b Alma 45:14.

3a Mat 10:32–33;
3 Ne 29:5.

2 1a 3 Ne 13:25.
2a vs Kraft, makt.
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Den Hellige Ånd til den dere
legger bhendene på. Og i mitt
navn skal cdere gi den, for slik
gjør mine apostler.

3 Disse ord talte Kristus til dem
første gang han viste seg for
dem, og folkemengden hørte
det ikke. Men disiplene hørte
det, og Den Hellige Ånd falt på
alle dem de ala hendene på.

KAPITTEL 3

Eldster ordinerer prester og lærere
ved håndspåleggelse. Ca. 401–421
e.Kr.
Dette viser hvordan de disipler
som ble kalt akirkens eldster,
bordinerte prester og lærere —

2 etter at de hadde bedt til Fa-
deren i Kristi navn, la de sine
hender på dem og sa:

3 I Jesu Kristi navn ordinerer
jeg deg til en prest (eller hvis
han skulle være lærer, ordinerer
jeg deg til en lærer) for å forkyn-
ne omvendelse og asyndsforla-
telse gjennom Jesus Kristus ved
utholdenhet i troen på hans
navn til enden. Amen.

4 Og på denne måten aordiner-
te de prester og lærere ifølge
Guds bgaver og kall til menne-
skene, og de ordinerte dem ved
cDen Hellige Ånds kraft som
var hos dem.

KAPITTEL 4

Hvordan eldster og prester forret-
ter nadverdens brød, blir forklart.
Ca. 401–421 e.Kr.

Dette aviser hvordan deres
beldster og prester forrettet
Kristi kjød og blod for kirken.
Og de cforrettet det ifølge Kristi
befalinger, derfor vet vi at frem-
gangsmåten er riktig, og eldsten
eller presten forrettet.

2 Og de knelte ned med menig-
heten og ba til Faderen i Kristi
navn og sa:

3 O Gud, du evige Fader, vi ber
deg i din Sønns Jesu Kristi navn,
å velsigne og hellige dette abrød
for alle deres sjeler som nyter
av det, så de kan ete til bminne
om din Sønns legeme og vitne
for deg, O Gud, du evige Fader,
at de er villige til å påta seg cdin
Sønns navn og alltid minnes
ham og holde hans bud som
han har gitt dem, så hans dÅnd
alltid kan være hos dem. Amen.

KAPITTEL 5

Hvordan nadverdens vin ble for-
rettet. Ca. 401–421 e.Kr.
Dette aviser hvordan vinen
ble forrettet. Se, de tok begeret
og sa:

b vs Håndspåleggelse.
c 3 Ne 18:37.

3a Apg 19:6.
3 1a Alma 6:1.

vs Eldste.
b vs Ordinere,

ordinasjon.
3a vs Syndsforlatelse.
4a L&p 18:32; 20:60.

b vs Gave.
c 1 Ne 13:37;

Moroni 6:9.
4 1a 3 Ne 18:1–7.

b vs Eldste.
c L&p 20:76–77.

3a vs Nadverd.
b Luk 22:19;

1 Kor 11:23–24;

3 Ne 18:7.
c vs Jesus Kristus —

Navn, påta dere
Kristi navn.

d vs Hellige Ånd,
Den.

5 1a 3 Ne 18:8–11;
L&p 20:78–79.
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2 O Gud, du evige Fader, vi
ber deg i din Sønns Jesu Kristi
navn, å velsigne og hellige den-
ne avin for alle deres sjeler som
drikker av den, så de kan gjøre
det til bminne om din Sønns
blod som ble utgytt for dem, så
de kan vitne for deg, O Gud, du
evige Fader, at de alltid minnes
ham, så hans Ånd kan være hos
dem. Amen.

KAPITTEL 6

De personer som omvender seg, blir
døpt og innlemmes i fellesskapet —
Kirkens medlemmer som omven-
der seg, blir tilgitt — Møter ledes
ved Den Hellige Ånds kraft. Ca.
401–421 e.Kr.
Og nå taler jeg om adåp. Se, eld-
ster, prester og lærere ble døpt,
og de ble ikke døpt uten at de
bar frem frukter som viste at de
var bverdige til det.
2 Heller ikke tok de imot noen

til dåp uten at de kom frem
med et asønderknust hjerte og
en angrende ånd og vitnet for
kirken at de virkelig omvendte
seg fra alle sine synder.

3 Og ingen ble mottatt til dåp
uten at de apåtok seg Kristi navn
og var fast bestemt på å tjene
ham til enden.

4 Og etter at de var blitt mot-
tatt til dåp og ble påvirket
av og arenset ved Den Hellige
Ånds kraft, ble de regnet blant
Kristi kirkes folk, og deres
bnavn ble skrevet ned, så de
kunne bli husket og næret ved
Guds gode ord for å holde
dem på den rette vei, for stadig
å holde dem cvåkne i bønn
og la dem bare dstole på det
Kristus hadde gjort, han som
var deres tros eopphavsmann
og fullender.

5 Og akirkens medlemmer kom
bofte sammen for å cfaste og for
å be og for å tale med hveran-
dre om sine sjelers velferd.

6 Og de kom ofte sammen for
å nyte av brødet og vinen til
minne om Herren Jesus.

7 Og de var nøye med at det
aikke var noen synd blant dem.
Og hvis noen ble grepet i synd
og btre vitner i kirken erklærte
dem skyldige for celdstene, og
hvis de ikke omvendte seg og
ikke dbekjente, ble deres navn
estrøket ut, og de ble ikke reg-
net blant Kristi folk.

8 Men ahver gang de omvend-
te seg og ba om tilgivelse med
ærlig hensikt, ble de btilgitt.

9 Og deres møter ble aledet av
kirken etter Åndens påvirkning
og ved Den Hellige Ånds kraft,

2a L&p 27:2–4.
vs Nadverd.

b Luk 22:19–20;
1 Kor 11:25.

6 1a vs Dåp, døpe.
b vs Verdig, verdighet.

2a vs Sønderknust
hjerte.

3a vs Jesus Kristus —
Navn, påta dere
Kristi navn.

4a vs Ren, renhet.
b L&p 20:82.
c Alma 34:39;

3 Ne 18:15–18.
d 2 Ne 31:19; L&p 3:20.
e Heb 12:2.

5a vs Jesu Kristi Kirke.
b 3 Ne 18:22; 4 Ne 1:12;

L&p 88:76.
c vs Faste.

7a L&p 20:54.

b L&p 42:80–81.
vs Vitne, vitnesbyrd.

c Alma 6:1.
vs Eldste.

d vs Bekjenne,
bekjennelse.

e 2M 32:33; L&p 20:83.
vs Utelukkelse.

8a Mosiah 26:30–31.
b vs Tilgi.

9a L&p 20:45; 46:2.
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for slik som bDen Hellige Ånds
kraft ledet dem til enten å for-
kynne eller til å formane eller
til å be eller til å påkalle eller til
å synge, slik ble det gjort.

KAPITTEL 7

En innbydelse blir gitt om å gå inn
til Herrens hvile — Be med ærlig
hensikt — Kristi Ånd gjør det
mulig for menneskene å kjenne
godt fra ondt — Satan overtaler
menneskene til å fornekte Kristus
og gjøre ondt — Profetene åpen-
barer Kristi komme — Ved tro
skjer mirakler, og englers betjening
— Menneskene skulle ha håp om
evig liv og holde fast ved kjærlig-
heten. Ca. 401–421 e.Kr.
Og nå skriver jeg, Moroni, noen
av de ord min far, Mormon, talte
om atro, håp og kjærlighet, for
på denne måten talte han til
folket da han underviste dem i
synagogen som de hadde byg-
get for tilbedelse.

2 Og nå taler jeg, Mormon, til
dere, mine elskede brødre, og
det er ved Gud Faderens og vår
Herre Jesu Kristi nåde og hans
hellige vilje og på grunn av hans
akalls gave til meg at jeg har
fått tillatelse til å tale til dere i
denne stund.
3 Derfor taler jeg til dere som

tilhører kirken, dere som er
Kristi fredelige etterfølgere og

som har fått et tilstrekkelig
håp, hvorved dere kan gå inn
til aHerrens hvile fra nå av og
fremover inntil dere skal hvile
hos ham i himmelen.

4 Og nå, mine brødre, bedøm-
mer jeg dere på denne måten, på
grunn av deres fredelige avan-
dring blant menneskenes barn.

5 For jeg husker Guds ord som
sier at på deres gjerninger skal
dere akjenne dem, for hvis de-
res gjerninger er gode, da er
også de gode.

6 For se, Gud har sagt at et
menneske som er aondt, kan
ikke gjøre det som er godt, for
hvis han gir en gave eller bber
til Gud og ikke gjør det med ær-
lig hensikt, gavner det ham ikke.

7 For se, det blir ikke tilregnet
ham som rettferdighet.

8 For se, hvis et menneske som
er aondt, gir en gave, gjør han
det bmotvillig. Derfor blir det
regnet som om han hadde holdt
gaven tilbake, derfor blir han
regnet som ond for Gud.

9 Og på samme måte blir det
også regnet som ondt hvis et
menneske ber og ikke gjør det
av et aoppriktig hjerte, ja, og det
gavner ham ikke, for Gud tar
ikke imot slike.

10 Derfor, et menneske som er
ondt, kan ikke gjøre det som er
godt, heller ikke vil han gi en
god gave.

11 For se, en bitter akilde kan

b vs Hellige Ånd, Den.
7 1a 1 Kor 13:1–13;

Ether 12:3–22, 27–37;
Moroni 8:14;
10:20–23.

2a vs Kall, kalle,

kalt av Gud.
3a vs Hvile.
4a 1 Joh 2:6; L&p 19:23.
5a 3 Ne 14:15–20.
6a Mat 7:15–18.

b Alma 34:28.

vs Bønn.
8a Ord 15:8.

b L&p 64:34.
9a Jak brev 1:6–7; 5:16;

Moroni 10:4.
11a Jak brev 3:11–12.
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ikke frembringe godt vann, hel-
ler ikke kan en god kilde frem-
bringe bittert vann. Derfor, et
menneske som er djevelens tje-
ner, kan ikke følge Kristus, og
hvis han bfølger Kristus, kan han
ikke være en djevelens tjener.
12 Derfor kommer alt som er

agodt, fra Gud, og det som er
bondt, kommer fra djevelen. For
djevelen er en fiende av Gud og
kjemper stadig mot ham og inn-
byr og lokker stadig til csynd
og til å gjøre det som er ondt.
13 Men se, det som er av Gud,

innbyr og lokker stadig til å
gjøre godt. Derfor er alt som
ainnbyr og lokker til å gjøre godt
og til å elske Gud og til å tjene
ham, binspirert av Gud.

14 Derfor, vokt dere, mine el-
skede brødre, så dere ikke reg-
ner det som er aondt, for å være
av Gud, eller det som er godt og
av Gud, for å være av djevelen.
15 For se, mine brødre, dere

har fått adømmekraft så dere
kan skjelne godt fra ondt, og
måten å dømme på er så klar at
dere kan vite det med fullkom-
men kunnskap, likesom dere
kan skjelne dagslyset fra den
mørke natten.
16 For se, aKristi Ånd er gitt til

alle mennesker, så de kan bskjel-

ne godt fra ondt. Derfor forteller
jeg dere hvordan dere skal
dømme, for alt som innbyr til å
gjøre godt og tilskynder til å tro
på Kristus, kommer ved Kristi
kraft og gave. Derfor kan dere
ha en fullkommen kunnskap
om at det er av Gud.

17 Men alt som tilskynder
menneskene til å gjøre aondt og
til ikke å tro på Kristus — og til
å fornekte ham og ikke tjene
Gud — kan dere med en full-
kommen kunnskap vite er av
djevelen, og på denne måten
arbeider djevelen, for han til-
skynder ingen til å gjøre godt,
nei, ikke en eneste — heller ikke
hans engler eller de som under-
kaster seg ham.

18 Og nå, mine brødre, etter-
som dere kjenner det lys dere
kan dømme ved, nemlig aKristi
lys, se til at dere ikke dømmer
feilaktig, for med den samme
bdom som dere dømmer, skal
dere også bli dømt.

19 Derfor bønnfaller jeg dere,
brødre, om å søke flittig i aKristi
lys, så dere kan kjenne godt fra
ondt, og hvis dere griper alt
som er godt, og ikke fordøm-
mer det, skal dere visselig bli
bKristi barn.

20 Og nå, mine brødre, hvordan

b Mat 6:24;
2 Ne 31:10–13;
L&p 56:2.

12a Jak brev 1:17;
1 Joh 4:1–2;
Ether 4:12.

b Alma 5:39–42.
c Hel 6:30.

vs Synd.
13a 2 Ne 33:4;

Ether 8:26.
b vs Inspirasjon,

inspirere.
14a Jes 5:20;

2 Ne 15:20.
15a vs Dømmekraftens

gave.
16a vs Samvittighet;

Lys, Kristi lys.
b 1M 3:5;

2 Ne 2:5, 18, 26;
Mosiah 16:3;
Alma 29:5;
Hel 14:31.

17a vs Synd.
18a Mosiah 16:9;

L&p 50:24; 88:7–13.
vs Lys, Kristi lys.

b jso, Mat 7:1–2;
Luk 6:37;
Joh 7:24.

19a L&p 84:45–46.
b Mosiah 15:10–12;

27:25.
vs Guds sønner
og døtre.
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er det mulig for dere å gripe alt
som er godt?
21 Nå kommer jeg til den tro

som jeg sa jeg ville tale om, og
jeg vil fortelle dere hvordan
dere kan gripe alt som er godt.

22 For se, Gud som akjenner
alle ting fordi han er fra evig-
het til evighet, se, han sendte
bengler for å betjene menneske-
nes barn og gjøre dem kjent
med Kristi komme, og alt som
er godt, skulle komme gjennom
Kristus.

23 Og Gud fortalte også profe-
ter ved sin egen munn at Kristus
skulle komme.

24 Og se, på forskjellige måter
åpenbarte han det som var godt
til menneskenes barn. Og alt som
er godt, kommer fra Kristus, el-
lers ville menneskene ha forblitt
i en afallen tilstand, og intet godt
kunne komme til dem.

25 Derfor, ved aenglers betje-
ning og ved hvert ord som gikk
ut av Guds munn, begynte men-
neskene å utøve tro på Kristus,
og derfor, ved tro grep de alt
som er godt, og slik var det til
Kristi komme.

26 Og etter at han kom, ble
menneskene også frelst ved tro
på hans navn, og ved tro blir de
Guds sønner. Og like sikkert
som Kristus lever, talte han
disse ord til våre fedre og sa:
aAlt dere skal be Faderen om i
mitt navn — som er godt og
som dere med tro stoler på at

dere skal få — se, det skal bli
gitt dere.

27 Derfor, mine elskede brødre,
har amirakler opphørt fordi
Kristus har fart opp til him-
melen og har tatt plass ved
Guds høyre hånd for å bkreve
av Faderen den rett han har
til å vise menneskenes barn
barmhjertighet?

28 For han har oppfylt de krav
loven stiller, og han gjør krav
på alle som har tro på ham. Og
de som har tro på ham, vil ahol-
de fast ved alt som er godt.
Derfor btaler han menneskenes
barns sak, og han bor i himlene
i all evighet.

29 Og fordi han har gjort
dette, mine elskede brødre, har
mirakler opphørt? Se, jeg sier
dere: Nei. Heller ikke har engler
opphørt å betjene menneskenes
barn.

30 For se, de er underkastet
ham for å tjene ifølge hans be-
faling og vise seg for dem som
er sterke i troen og har et urok-
kelig sinn i all gudfryktighet.

31 Og deres kall og gjerning
består i å kalle mennesker til
omvendelse og til å oppfylle og
utføre arbeidet med Faderens
pakter som han har inngått
med menneskenes barn for å
berede veien blant menneske-
nes barn ved å forkynne Kristi
ord til Herrens utvalgte redska-
per, så de kan bære vitnesbyrd
om ham.

22a vs Gud,
guddommen.

b Moses 5:58.
vs Engler.

24a 2 Ne 2:5.

25a Alma 12:28–30.
26a 3 Ne 18:20.

vs Bønn.
27a vs Mirakel.

b Jes 53:12;

Mosiah 14:12.
28a Rom 12:9;

L&p 98:11.
b 1 Joh 2:1; 2 Ne 2:9.

vs Talsmann.
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32 Og ved å gjøre dette
bereder Gud Herren veien så
resten av menneskeheten kan
få atro på Kristus, så Den
Hellige Ånd kan få plass i
deres hjerter ifølge sin kraft.
Og på denne måten oppfyller
Faderen de pakter som han har
inngått med menneskenes barn.

33 Og Kristus har sagt: aHvis
dere har tro på meg, skal dere
ha kraft til å gjøre alt jeg anser
for bnødvendig.
34 Og han har sagt: aOmvend

dere, alle jordens ender, og
kom til meg og bli døpt i mitt
navn og ha tro på meg, så dere
kan bli frelst.

35 Og nå, mine elskede brødre,
om så er at disse ting som jeg
har talt til dere er sanne — og
Gud vil vise dere med akraft og
stor herlighet på den siste bdag
at de er sanne — og hvis de er
sanne, har så miraklenes tid
opphørt?
36 Eller har engler sluttet å

vise seg for menneskenes barn?
Eller har han aholdt tilbake Den
Hellige Ånds kraft fra dem?
Eller vil han gjøre det så lenge
tiden eller jorden består, eller så
lenge det finnes et menneske på
jorden å frelse?
37 Se, jeg sier dere: Nei. For det

er ved tro amirakler blir utført,
og det er ved tro engler viser
seg og betjener menneskene.

Derfor, ve menneskenes barn
hvis disse ting har opphørt, for
det er på grunn av bvantro, og
alt er forgjeves.

38 For ifølge Kristi ord kan
intet menneske bli frelst uten å
ha tro på hans navn. Derfor,
hvis disse ting har opphørt, da
har troen også opphørt, og
menneskene befinner seg i en
fryktelig tilstand, for det er med
dem som om ingen forløsning
hadde funnet sted.

39 Men se, mine elskede brø-
dre, jeg bedømmer dere som
bedre, for etter deres saktmo-
dighet å dømme har dere tro på
Kristus, for hvis dere ikke har
tro på ham, da er dere ikke
averdige til å bli regnet blant
hans kirkes folk.

40 Og videre, mine elskede
brødre, vil jeg tale til dere om
ahåp. Hvordan er det mulig
for dere å komme til tro uten å
ha håp?

41 Og hva er det dere skal
ahåpe på? Se, jeg sier til dere at
dere skal ha bhåp, gjennom
Kristi forsoning og i hans opp-
standelses kraft, om å bli opp-
reist til cevig liv, og dette på
grunn av deres tro på ham i
henhold til løftet.

42 Derfor, hvis et menneske
har atro, må han bnødvendigvis
ha håp, for uten tro kan det ikke
være noe håp.

32a vs Tro.
33a Mat 17:20.

b L&p 88:64–65.
34a 3 Ne 27:20;

Ether 4:18.
35a 2 Ne 33:11.

b L&p 35:8.
36a Moroni 10:4–5, 7, 19.

37a Mat 13:58;
Mormon 9:20;
Ether 12:12–18.

b Moroni 10:19–24.
39a vs Verdig, verdighet.
40a Ether 12:4.

vs Håp.
41a L&p 138:14.

b Tit 1:2;
Jak bok 4:4;
Alma 25:16;
Moroni 9:25.

c vs Evig liv.
42a vs Tro.

b Moroni 10:20.
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43 Og videre, se, jeg sier dere
at han kan ikke ha tro og håp
uten å være asaktmodig og yd-
myk av hjertet,
44 ellers er hans atro og håp

forgjeves, for ingen er antagelig
for Gud unntatt den som er
saktmodig og ydmyk av hjer-
tet, og hvis et menneske er
saktmodig og ydmyk av hjertet
og bbekjenner ved Den Hellige
Ånds kraft at Jesus er Kristus,
må han nødvendigvis ha kjær-
lighet, for hvis han ikke har
kjærlighet, er han intet. Derfor
må han nødvendigvis ha kjær-
lighet.

45 Og akjærligheten er tålmo-
dig og er velvillig og bmisunner
ikke og blåser seg ikke opp, sø-
ker ikke sitt eget, blir ikke lett
bitter, tenker intet ondt og gle-
der seg ikke over ugudelighet,
men gleder seg ved sannheten.
Den utholder alt, tror alt, håper
alt og tåler alt.

46 Derfor, mine elskede brø-
dre, hvis dere ikke har kjærlig-
het, er dere intet, for kjærlighe-
ten svikter aldri. Derfor, hold
fast ved kjærligheten som er
det største av alt, for alle ting
skal svikte.

47 Men akjærligheten er bKristi
rene kjærlighet, og den varer
evig, og den som er i besittelse
av den på den siste dag, ham
skal det bli vel med.

48 Derfor, mine elskede brø-
dre, abe til Faderen med all hjer-
tets iver om å bli fylt med denne
kjærlighet som han har skjenket
alle som er sanne betterfølgere
av hans Sønn Jesus Kristus, så
dere kan bli Guds sønner, så vi,
når han viser seg, skal cvære lik
ham, for vi skal se ham som
han er, så vi kan ha dette håp,
så vi kan bli drenset likesom
han er ren. Amen.

KAPITTEL 8

Barnedåp er en ond avskyelighet
— Små barn er levende i Kristus
på grunn av forsoningen — De
som har tro, de som omvender seg,
er saktmodige og ydmyke av hjer-
tet, de som mottar Den Hellige
Ånd og holder ut til enden, vil bli
frelst. Ca. 401–421 e.Kr.
Et brev fra min afar, Mormon,
skrevet til meg, Moroni, og det
ble skrevet til meg straks etter
at jeg ble kalt til min tjeneste-
gjerning, og på denne måten
skrev han til meg:

2 Min elskede sønn, Moroni.
Jeg gleder meg svært meget
over at din Herre, Jesus Kristus,
har husket deg og har kalt deg
til sin tjenestegjerning og til sitt
hellige arbeide.

3 Jeg husker deg alltid i mine
bønner og ber stadig til Gud

43a vs Saktmodig,
saktmodighet.

44a Alma 7:24;
Ether 12:28–34.

b Luk 12:8–9.
vs Bekjenne,
bekjennelse; Vitne,
vitnesbyrd.

45a 1 Kor 13:1–13.
b vs Misunnelse.

47a 2 Ne 26:30.
vs Nestekjærlighet.

b Jos 22:5.
vs Kjærlighet.

48a vs Bønn.
b vs Jesus Kristus —

Eksempel, Jesu
Kristi; Lydighet,
lydig, (ad)lyde.

c 1 Joh 3:1–3;
3 Ne 27:27.

d 3 Ne 19:28–29.
vs Ren, renhet.

8 1a Morm ord 1:1.
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Faderen i Jesu hans hellige
barns navn, at han gjennom sin
grenseløse agodhet og bnåde vil
bevare deg i standhaftig tro på
hans navn til enden.

4 Og nå, min sønn, taler jeg til
deg om det som bedrøver meg
umåtelig, for det bedrøver meg
at det skulle oppstå aordstrid
blant dere.
5 For hvis jeg har fått vite

sannheten, har det vært ord-
strid blant dere om deres små
barns dåp.

6 Og nå, min sønn, vil jeg at
du skal arbeide flittig så denne
store feiltagelse blir avskaffet
blant dere, for i denne hensikt
har jeg skrevet dette brevet.

7 For straks etter at jeg hadde
fått vite disse ting om dere,
spurte jeg Herren om dette, og
aHerrens ord kom til meg ved
Den Hellige Ånds kraft slik:
8 Lytt til Kristi din Forløsers,

din Herres og din Guds ord. Se,
jeg kom til verden, ikke for å
kalle de rettferdige, men syn-
dere til omvendelse. De afriske
trenger ikke til lege, men de
som er syke. Derfor er små bbarn
cfriske, for de er ikke i stand til
å begå dsynd. Derfor er eAdams
forbannelse tatt bort fra dem
ved meg, så den ikke har noen
makt over dem, og fomskjærel-
sens lov er avskaffet ved meg.

9 Og på denne måten åpen-
barte Den Hellige Ånd Guds
ord for meg. Derfor vet jeg, min
elskede sønn, at det er alvorlig
gudsbespottelse at dere døper
små barn.

10 Se, jeg sier deg at dette skal
dere undervise: Omvendelse og
dåp for dem som er aansvarlige
og i stand til å begå synd. Ja, lær
foreldre at de må omvende seg
og bli døpt og ydmyke seg som
sine små bbarn, og de skal alle
bli frelst med sine små barn.

11 Og deres små abarn trenger
hverken omvendelse eller dåp.
Se, dåp er til omvendelse for å
oppfylle budene om bsyndenes
forlatelse.

12 Men små abarn er levende i
Kristus helt fra verdens grunn-
voll ble lagt. Hvis ikke er Gud
en partisk Gud, og også en for-
anderlig Gud som bviser per-
sons anseelse, for hvor mange
små barn er ikke døde uten dåp!

13 Derfor, hvis små barn ikke
kunne frelses uten dåp, måtte de
ha gått til et endeløst helvete.

14 Se, jeg sier deg at den som
antar at små barn trenger dåp,
er i bitterhets galle og i syndens
lenker, for han har hverken atro,
håp eller kjærlighet. Derfor, hvis
han skulle dø og tenke slik,
måtte han gå ned til helvete.

15 For det er fryktelig ugudelig

3a Mosiah 4:11.
b vs Nåde.

4a 3 Ne 11:22, 28; 18:34.
7a vs Guds ord.
8a Mark 2:17.

b Mark 10:13–16.
c Mosiah 3:16; L&p 74:7.
d vs Synd.
e 2 Ne 2:25–27.

vs Fall, Adam
og Evas.

f 1M 17:10–11.
vs Omskjærelse.

10a vs Ansvarlig.
b vs Barn; Ydmyk, å

ydmyke, ydmykhet.
11a vs Dåp, døpe —

Kvalifikasjoner for

å bli døpt; Barn.
b vs Syndsforlatelse.

12a L&p 29:46–47; 93:38.
b Ef 6:9; 2 Ne 26:33;

L&p 38:16.
14a 1 Kor 13:1–13;

Ether 12:6;
Moroni 7:25–28;
10:20–23.
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å anta at Gud frelser et barn
fordi det er døpt, og at et annet
må gå fortapt fordi det ikke
er døpt.
16 Ve dem som forvender

Herrens veier på denne måten,
for hvis de ikke omvender
seg, skal de gå fortapt. Se, jeg
taler med frimodighet og med
amyndighet fra Gud, og jeg
frykter ikke for hva menne-
skene kan gjøre, for fullkom-
men bkjærlighet cjager bort all
frykt.
17 Og jeg er fylt av akjærlighet,

som er en evig kjærlighet.
Derfor er alle barn like for meg,
derfor elsker jeg små bbarn
med en fullkommen kjærlighet,
og de er alle like og vil motta
frelse.

18 For jeg vet at Gud ikke
er en partisk Gud eller et for-
anderlig vesen, men han er
auforanderlig fra ball evighet
til all evighet.

19 Små abarn kan ikke omven-
de seg, derfor er det fryktelig
ugudelig å nekte dem Guds rene
barmhjertighet, for de er alle le-
vende i ham på grunn av hans
bbarmhjertighet.

20 Og den som sier at små barn
trenger dåp, fornekter Kristi
barmhjertighet og betrakter hans

aforsoning og hans forløsnings
kraft som noe verdiløst.

21 Ve slike, for de står i fare
for død, ahelvete og en buende-
lig pine. Jeg taler frimodig,
for Gud har befalt meg. Lytt
til det og gi akt, ellers vil det
bli brukt mot deg ved Kristi
cdomstol.
22 For se, alle små barn er

alevende i Kristus, og likeledes
alle som er uten bloven, for cfor-
løsningens kraft kommer til alle
som ikke har noen lov. Derfor,
den som ikke er fordømt —
eller den som ikke er under
noen fordømmelse — kan ikke
omvende seg, og for slike har
dåpen ingen hensikt.

23 Men det er gudsbespottel-
se å fornekte Kristi barmhjer-
tighet og hans Hellige Ånds
kraft og sette sin lit til adøde
gjerninger.

24 Se, min sønn, slik burde det
ikke være, for aomvendelse er
for dem som er under fordøm-
melse og under forbannelse av
en lov som er brutt.

25 Og aomvendelsens første
frukt er bdåp, og dåpen kommer
ved tro til oppfyllelse av bude-
ne, og oppfyllelsen av budene
gir syndenes cforlatelse.

26 Og syndenes forlatelse gir

16a vs Myndighet.
b vs Kjærlighet.
c 1 Joh 4:18.

17a vs Nestekjærlighet.
b Mosiah 3:16–19.

18a Alma 7:20;
Mormon 9:9.
vs Gud,
guddommen.

b Moroni 7:22.
19a Luk 18:15–17.

b vs Barmhjertig,

barmhjertighet.
20a vs Forsoning;

Forløsningsplan.
21a vs Helvete.

b Jak bok 6:10;
Mosiah 28:3;
L&p 19:10–12.

c vs Jesus Kristus —
Dommer.

22a vs Frelse — Frelse
for barn.

b Apg 17:30;

L&p 76:71–72.
c vs Forløse, forløst,

forløsning.
23a L&p 22:2.
24a vs Omvende,

omvendelse.
25a vs Dåp, døpe —

Kvalifikasjoner
for å bli døpt.

b Moses 6:58–60.
c L&p 76:52.

vs Syndsforlatelse.
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oss asaktmodighet og hjertets
ydmykhet. Og på grunn av sakt-
modighet og hjertets ydmykhet
kommer bDen Hellige Ånds
nærvær, og denne cTrøster fyller
oss med dhåp og fullkommen
ekjærlighet, en kjærlighet som
ved fflittig gbønn varer til en-
den kommer, da alle de hhellige
skal bo hos Gud.
27 Se, min sønn, jeg vil skrive

til deg igjen hvis jeg ikke snart
går i krig mot lamanittene. Se,
denne nasjons, eller det nephit-
tiske folks astolthet vil føre til
at de blir utryddet hvis de ikke
omvender seg.

28 Be for dem, min sønn, at de
må omvende seg. Men se, jeg
frykter for at Ånden har sluttet
å astreve med dem. Og i denne
del av landet forsøker de også å
fjerne all kraft og myndighet
som kommer fra Gud, og de
bfornekter Den Hellige Ånd.

29 Og etter å ha forkastet så
stor kunnskap, min sønn, må de
snart omkomme for å oppfylle
de profetier som ble uttalt av
profetene så vel som vår Frel-
sers egne ord.

30 Farvel, min sønn, til jeg
skriver til deg eller møter deg
igjen. Amen.

Mormons annet brev til sin
sønn Moroni.

Omfatter kapittel 9.

KAPITTEL 9

Både nephittene og lamanittene er
fordervet og avstumpet — De tor -
turerer og myrder hverandre —
Mormon ber om at nåde og godhet
må være med Moroni i all evighet.
Ca. 401–421 e.Kr.

Min elskede sønn, jeg skriver til
deg igjen så du kan vite at jeg
ennå er i live. Men jeg skriver
litt om noe som er nedslående.

2 For se, jeg har hatt et meget
hardt slag med lamanittene
hvor vi ikke seiret. Og Arche-
antus har falt for sverdet, og
Luram og Emron også. Ja, og vi
har mistet et stort antall av våre
beste menn.

3 Og se nå, min sønn, jeg fryk-
ter at lamanittene skal utrydde
dette folk, for de omvender seg
ikke, og Satan oppegger dem
stadig til vrede mot hverandre.

4 Se, jeg arbeider stadig med
dem, og når jeg taler Guds ord
med astrenghet, skjelver de av
sinne mot meg, og når jeg ikke
er streng, forherder de sine
hjerter mot det. Derfor frykter
jeg at Herrens Ånd har sluttet å
bstreve med dem.

5 For de er så umåtelig sinte at
det for meg ser ut til at de ikke
har noen frykt for døden. Og
de har mistet kjærligheten til
hverandre og atørster stadig
etter blod og hevn.

26a vs Saktmodig,
saktmodighet.

b vs Hellige Ånd, Den.
c vs Talsmann.
d vs Håp.
e 1 Pet 1:22;

1 Ne 11:22–25.

f vs Flid.
g vs Bønn.
h vs Hellig.

27a L&p 38:39.
vs Stolthet.

28a Mormon 5:16.
b Alma 39:6.

vs Uopprettelig
synd.

9 4a 2 Ne 1:26–27;
L&p 121:41–43.

b L&p 1:33.
5a Mormon 4:11–12.
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6 Og nå, min elskede sønn, la
oss til tross for deres hårdhet
arbeide aflittig, for hvis vi skul-
le slutte å barbeide, skulle vi
komme under fordømmelse. For
vi har et arbeide å utføre mens
vi er i dette jordiske tabernakel,
så vi kan seire over fienden av
all rettferdighet og hvile våre
sjeler i Guds rike.
7 Og nå skriver jeg noe om

dette folks lidelser, for se, iføl-
ge den kunnskap som jeg har
fått av Amoron, har lamanitte-
ne mange fanger som de tok fra
tårnet i Sherrizah, og det var
menn, kvinner og barn.

8 Og disse kvinners og barns
ektemenn og fedre har de
drept, og de gir kvinnene deres
ektemenns kjøtt og barna deres
fedres kjøtt å spise, og de gir
dem bare litt vann.

9 Og selv om denne avskyelig-
heten blant lamanittene er stor,
overgår den ikke vårt eget
folks avskyelighet i Moriantum.
For se, mange av lamanittenes
døtre har de tatt til fange, og
etter å ha berøvet dem for det
som var mer kjært og dyrebart
enn noe annet, nemlig akyskhet
og bdyd —
10 og etter at de hadde gjort

dette, myrdet de dem på den
mest grusomme måte og tortu-
rerte deres legemer til de døde.
Og etter å ha gjort dette, fortæ-
rer de deres kjøtt som ville dyr
på grunn av sine hårde hjerter,
og de gjør det som et tegn på
tapperhet.

11 Min elskede sønn, hvordan
kan et folk som dette være så
usivilisert?

12 (Og for bare noen få år si-
den var de et sivilisert og beha-
gelig folk.)

13 Men, min sønn, hvordan
kan et folk som dette som fin-
ner behag i så mange avskye-
ligheter —

14 hvordan kan vi forvente at
Gud vil aholde sin straffende
hånd tilbake fra oss?

15 Se, mitt hjerte roper: Ve
dette folk. Straff dem, O Gud,
og skjul deres synder og ugu-
delighet og avskyeligheter for
ditt ansikt!

16 Og videre, min sønn, det er
mange aenker og deres døtre
tilbake i Sherrizah, og den del
av fødemidlene som lamanitte-
ne ikke tok med seg, se, den har
Zenephis hærstyrke tatt med
seg og overlatt dem til å vandre
omkring hvor som helst de kan
for å finne mat, og mange gam-
le kvinner blir utmattet på vei-
en og dør.

17 Og den hærstyrke som
er med meg, er svak, og
lamanittenes hærstyrker befin-
ner seg mellom Sherrizah og
meg. Og alle som har flyktet
til aAarons hærstyrke, har
blitt offer for deres fryktelige
brutalitet.

18 Hvor fordervet mitt folk er!
De er uten orden og uten barm-
hjertighet. Se, jeg er bare et
menneske, og jeg har bare et
menneskes styrke, og jeg kan

6a vs Flid.
b Jak bok 1:19;

Enos 1:20.

vs Plikt.
9a vs Kyskhet.

b vs Dyd.

14a Alma 10:23.
16a vs Enke.
17a Mormon 2:9.
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ikke lenger tvinge igjennom
mine befalinger.
19 Og de har sunket dypt i sin

fordervelse, og de er like bruta-
le og sparer ingen, hverken
gammel eller ung, og de fryder
seg over alt unntatt det som er
godt, og våre kvinners og barns
lidelser overalt i dette landet
overgår alt, ja, ingen tunge kan
fortelle det, heller ikke kan det
skrives.

20 Og nå, min sønn, dveler jeg
ikke lenger ved denne frykteli-
ge tilstand. Se, du kjenner dette
folks ugudelighet, du vet at de
er uten prinsipper og er følel-
sesløse, og deres ugudelighet
aovergår lamanittenes.
21 Se, min sønn, jeg kan ikke

anbefale dem for Gud av frykt
for at han skal slå meg.

22 Men se, min sønn, jeg anbe-
faler deg for Gud, og ved Kris-
tus setter jeg min lit til at du vil
bli frelst, og jeg ber til Gud at
han vil aspare ditt liv så du kan
være vitne til at hans folk ven-
der tilbake til ham eller blir
fullstendig utryddet. For jeg vet
at de må omkomme hvis de ikke
bomvender seg og vender tilba-
ke til ham.

23 Og hvis de omkommer, vil
det skje som med jaredittene
fordi de av hjertet bevisst atrak-
ter etter blod og bhevn.
24 Og hvis de omkommer, vet

vi at mange av våre brødre har
agått over til lamanittene, og

mange flere vil også gå over til
dem. Derfor, skriv litt til hvis
du blir spart og jeg skulle om-
komme og ikke få se deg. Men
jeg håper at jeg snart får se deg,
for jeg har hellige opptegnelser
som jeg vil bgi deg.

25 Min sønn, vær trofast i
Kristus, og måtte ikke det som
jeg har skrevet, bedrøve deg så
det knuger deg ned til døde.
Men måtte Kristus løfte deg
opp, og måtte hans alidelser
og død og det at han viste våre
fedre sitt legeme, og hans
barmhjertighet og langmodig-
het og håpet om hans herlighet
og om bevig liv for evig hvile i
ditt csinn.

26 Og måtte den nåde som
kommer fra Gud Faderen, hvis
trone er høyt i himlene, og fra
vår Herre Jesus Kristus, som
sitter ved hans krafts ahøyre
hånd inntil alle ting skal bli
ham underlagt, være hos deg
og med deg i all evighet. Amen.

KAPITTEL 10

Et vitnesbyrd om Mormons bok
kommer ved Den Hellige Ånds
kraft — Åndens gaver gis til de
trofaste — Tro ledsages alltid av
åndelige gaver — Moronis ord ta-
ler fra støvet — Kom til Kristus,
bli fullkommengjort i ham og hel-
liggjør deres sjeler. Ca. 421 e.Kr.
Nå skriver jeg, Moroni, det jeg

20a Hel 6:34–35.
22a Mormon 8:3.

b Mal 3:7; Hel 13:11;
3 Ne 10:6; 24:7.

23a Mormon 4:11–12.

b Ether 15:15–31.
24a Alma 45:14.

b Mormon 6:6.
25a vs Forsoning.

b vs Evig liv.

c vs Sinn.
26a Luk 22:69;

Apg 7:55–56;
Mosiah 5:9;
Alma 28:12.
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synes passer. Og jeg skriver til
mine brødre, alamanittene, og
jeg vil de skal vite at mer enn
fire hundre og tyve år er gått
siden tegnet på Kristi komme
ble gitt.
2 Og jeg aforsegler disse opp-

tegnelser etter å ha talt noen få
formanende ord til dere.

3 Se, når dere leser dette —
hvis Gud har en vis hensikt med
at dere skal lese det — vil jeg be
dere innstendig om å minnes
hvor barmhjertig Herren har
vært mot menneskenes barn, fra
Adam ble skapt og like ned til
den tid når dere mottar dette, og
aoverveie det i deres bhjerter.

4 Og når dere mottar dette, vil
jeg be dere innstendig om å
aspørre Gud den evige Fader, i
Kristi navn om bikke disse ting
er sanne. Og hvis dere spør av
et coppriktig hjerte, med dærlig
hensikt og har etro på Kristus,
vil han fåpenbare gsannheten av
det for dere ved Den Hellige
Ånds kraft.

5 Og ved Den Hellige Ånds
kraft kan dere avite bsannheten
i alle ting.
6 Og alt som er godt, er rettfer-

dig og sant, derfor vil ikke noe
som er godt, fornekte Kristus,
men erkjenne at han er til.

7 Og dere kan vite at han er til

ved Den Hellige Ånds kraft.
Derfor ber jeg dere innstendig
om ikke å fornekte Guds kraft,
for han virker med kraft i
aforhold til menneskenes barns
tro — den samme i dag og i
morgen og for evig.

8 Og videre ber jeg dere inn-
stendig, mine brødre, om ikke
å fornekte aGuds gaver, for de
er mange, og de kommer fra den
samme Gud, og disse gaver gis
på bforskjellige måter, men det
er den samme Gud som gir alt
dette til alle, og de gis ved Guds
Ånds åpenbaringer til menne-
skenes gavn.

9 For se, atil én er det gitt ved
Guds Ånd å bundervise i vis-
dommens ord.

10 Og til en annen å kunne un-
dervise i kunnskapens ord ved
den samme Ånd.

11 Og til en annen overmåte
stor atro, og til en annen gaver
til å bhelbrede ved den samme
Ånd.

12 Og videre, til en annen å
kunne utføre mektige amirakler.

13 Og videre, til en annen å
kunne profetere om alle ting.

14 Og videre, til en annen å
kunne se engler og tjenende
ånder.

15 Og videre, til en annen alle
slags tunger.

10 1a L&p 10:48.
2a Mormon 8:4, 13–14.

vs Skriftene —
Profetier om hellige
skrifter.

3a 5M 11:18–19.
vs Fordype seg.

b 5M 6:6–7.
4a vs Bønn.

b 1 Ne 13:39; 14:30;
Mosiah 1:6;

Ether 4:10–11; 5:3.
c vs Ærlig, ærlighet.
d Jak brev 1:5–7;

Moroni 7:9.
e vs Tro.
f vs Åpenbaring.
g vs Sannhet.

5a L&p 35:19.
vs Dømmekraftens
gave; Vitne,
vitnesbyrd.

b Joh 8:32.
7a 1 Ne 10:17–19.
8a vs Gaver, Åndens.

b L&p 46:15.
9a 1 Kor 12:8–11;

L&p 46:8–29.
b L&p 88:77–79, 118.

11a vs Tro.
b vs Helbrede,

helbredelse.
12a vs Mirakel.
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16 Og videre, til en annen å
tolke språk og forskjellige slags
atunger.
17 Og alle disse gaver kommer

ved Kristi Ånd, og de kommer
til hver enkelt ettersom han vil.

18 Og jeg vil be dere innsten-
dig om å huske, mine elskede
brødre, at aenhver god gave
kommer fra Kristus.

19 Og jeg vil be dere innstendig
om å huske, mine elskede brø-
dre, at han er aden samme i går, i
dag og for evig, og at alle disse
gaver som jeg har talt om, som
er åndelige, aldri vil bli tatt bort
så lenge verden består, unntatt
ved menneskenes barns bvantro.
20 Derfor må det finnes atro,

og hvis det må finnes tro, må
det også finnes håp. Og hvis
det må finnes håp, må det også
finnes kjærlighet.

21 Og hvis dere ikke har
akjærlighet, kan dere på ingen
måte bli frelst i Guds rike.
Heller ikke kan dere bli frelst i
Guds rike hvis dere ikke har
tro, heller ikke hvis dere ikke
har noe håp.
22 Og hvis dere ikke har

noe håp, må dere nødvendig-
vis være fortvilet, og fortvilelse
kommer på grunn av synd.

23 Og Kristus sa visselig til
våre fedre: aHvis dere har tro,
kan dere gjøre alle ting jeg an-
ser for nødvendig.

24 Og nå taler jeg til alle jor-
dens ender: Hvis den dag kom-
mer at Guds kraft og gaver blir
tatt fra dere, har det skjedd på
agrunn av bvantro.
25 Og ve menneskenes barn

om så skjer, for da skal det
aikke finnes noen blant dere
som gjør det som er godt, nei,
ikke én. For hvis det finnes én
blant dere som gjør det som er
godt, da gjør han det ved Guds
kraft og gaver.

26 Og ve dem som bringer dis-
se ting til opphør og dør, for de
adør i sine bsynder, og de kan
ikke bli frelst i Guds rike. Og jeg
taler dette i overensstemmelse
med Kristi ord, og jeg lyver ikke.

27 Og jeg ber dere innstendig
om å huske disse ting, for tiden
kommer hastig da dere skal
vite at jeg ikke lyver, for dere
skal se meg for Guds domstol.
Og Gud Herren vil si til dere:
forkynte jeg dere ikke mine
aord, som ble skrevet av denne
mannen, likesom en som broper
fra de døde, ja, likesom en som
taler fra cstøvet?

28 Jeg kunngjør disse ting til
oppfyllelse av profetiene, og
se, de skal gå ut av den evige
Guds munn, og hans ord skal
ahvisle frem fra generasjon til
generasjon.

29 Og Gud skal vise dere at
det som jeg har skrevet, er sant.

16a vs Tungemålsgaven.
18a Jak brev 1:17.
19a Heb 13:8.

b Moroni 7:37.
20a Ether 12:3–37.
21a 1 Kor 13:1–13;

Moroni 7:1, 42–48.
vs Nestekjærlighet.

23a Moroni 7:33.
24a Moroni 7:37.

b vs Vantro.
25a jso, Sal 14:1–7;

Rom 3:10–12.
26a Esek 18:26–27;

1 Ne 15:32–33;
Mosiah 15:26.

b Joh 8:21.
27a 2 Ne 33:10–11.

b 2 Ne 3:19–20; 27:13;
33:13;
Mormon 9:30.

c Jes 29:4.
28a 2 Ne 29:2.
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30 Og videre ber jeg dere inn-
stendig om å akomme til Kristus
og gripe enhver god gave og
bikke røre ved den onde gave
eller ved det som er urent.

31 Og avåkn opp og reis deg
fra støvet, O Jerusalem. Ja, og ta
på deg dine skjønne klær, O
bSions datter, og cstyrk dine dsta-
ver og utvid dine grenser for
evig, så du ealdri mer forvirres,
så Den Evige Faders pakter som
han har inngått med deg, O
Israels hus, kan bli oppfylt.

32 Ja, akom til Kristus og bli
bfullkommengjort i ham, og nekt
dere all ugudelighet. Og hvis
dere nekter dere all ugudelighet
og celsker 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. Og hvis
dere ved dGuds nåde er full-
komne i Kristus, kan dere på
ingen måte fornekte Guds kraft.

33 Og videre, hvis dere ved
Guds nåde er fullkomne i
Kristus og ikke fornekter hans
kraft, da er dere ahelliggjort i
Kristus, ved Guds nåde gjen-
nom utgytelsen av bKristi blod,
som ifølge Faderens pakt er til
cderes synders forlatelse, så
dere blir dhellige og plettfrie.

34 Og nå byr jeg dere alle far-
vel. Jeg går snart til ahvile i Guds
bparadis inntil min cånd og mitt
legeme igjen skal dforenes og jeg
skal føres seirende gjennom eluf-
ten for å møte dere for Den Store
fJehovas gbehagelige domstol,
han som er både levendes og
dødes evige hdommer. Amen.

30a 1 Ne 6:4;
Mormon 9:27;
Ether 5:5.

b Alma 5:57.
31a Jes 52:1–2.

b vs Sion.
c Jes 54:2.
d vs Stav.
e Ether 13:8.

32a Mat 11:28;

2 Ne 26:33;
Jak bok 1:7;
Omni 1:26.

b Mat 5:48; 3 Ne 12:48.
vs Fullkommen.

c L&p 4:2; 59:5–6.
d 2 Ne 25:23.

33a vs Helliggjørelse.
b vs Forsoning.
c vs Syndsforlatelse.

d vs Hellighet.
34a vs Hvile.

b vs Paradis.
c vs Ånd.
d vs Oppstandelse.
e 1 Tess 4:17.
f vs Jehova.
g Jak bok 6:13.
h vs Jesus Kristus —

Dommer.
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INNLEDNING

Lære og pakter er en samling guddommelige åpenbaringer og
inspirerte erklæringer som er gitt for å opprette og styre Guds

rike på jorden i de siste dager. Selv om de fleste kapitlene er rettet
mot medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, er
budskapene, advarslene og formaningene til gavn for hele menne-
skeheten og inneholder en innbydelse til alle mennesker overalt i
verden om å høre Herrens, Jesu Kristi røst som taler til dem for
deres timelige velferd og evige frelse.

De fleste åpenbaringene i denne samlingen ble mottatt gjennom
Joseph Smith jr., den første profet og president i Jesu Kristi Kirke
av Siste Dagers Hellige. Andre ble utgitt gjennom noen av hans
etterfølgere i presidentembedet. (Se overskriftene til kapitlene
135, 136 og 138, samt Offisiell erklæring 1 og 2.)

Boken Lære og pakter er et av Kirkens standardverker sammen
med Bibelen, Mormons bok og Den kostelige perle. Lære og pak-
ter er imidlertid helt enestående fordi den ikke er en oversettelse
av et oldtidsskrift, men er av ny opprinnelse og ble gitt av Gud
gjennom hans utvalgte profeter for gjenopprettelsen av hans helli-
ge verk og opprettelsen av Guds rike på jorden i disse dager. I
åpenbaringene hører vi Herrens, Jesu Kristi kjærlige, men bestem-
te røst som på ny taler i evangelieutdelingen i tidenes fylde, og det
verk som innledes i denne boken, er en forberedelse til hans annet
komme og oppfyller og er i overensstemmelse med de hellige
profeters ord siden verdens begynnelse.

Joseph Smith jr. ble født den 23. desember 1805 i Sharon, Wind-
sor fylke, Vermont. Tidlig i livet flyttet han sammen med familien
til Manchester — vest i delstaten New York. Det var mens han
bodde i nærheten av Manchester, våren 1820, da han var fjorten år
gammel, at han hadde sitt første syn hvor han ble besøkt av Gud
vår evige Fader og av hans Sønn, Jesus Kristus personlig. Han ble
fortalt i dette synet at den sanne Jesu Kristi Kirke — som hadde
blitt opprettet i nytestamentlig tid og som hadde forvaltet evange-
liets fylde — ikke lenger fantes på jorden. Andre guddommelige
tilkjennegivelser fulgte hvor han ble undervist av mange engler,
det ble vist ham at Gud hadde et spesielt verk å utføre på jorden
for ham, og at gjennom ham skulle Jesu Kristi Kirke bli gjenopp-
rettet på jorden.

Etter en tid ble Joseph Smith ved guddommelig hjelp istand til å
oversette og utgi Mormons bok. I mellomtiden ble han og Oliver
Cowdery ordinert til Det aronske prestedømme i mai 1829 av
døperen Johannes (L&p 13), og kort tid senere ble de også ordinert
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til Det melkisedekske prestedømme av de fordums apostler Peter,
Jakob og Johannes (L&p 27:12). Andre ordinasjoner fulgte der
prestedømmets nøkler ble overdratt til dem av Moses, Elijah, Elias
og mange fordums profeter. (L&p 110; 128:18, 21.) Disse ordina-
sjoner var i virkeligheten en gjengivelse av guddommelig myn-
dighet til mennesket på jorden. Den 6. april 1830, ved himmelsk
veiledning, organiserte profeten Joseph Smith Kirken, og således
er den sanne Jesu Kristi Kirke på ny i virksomhet som institusjon
blant menneskene med myndighet til å undervise i evangeliet og
forrette de frelsende ordinanser. (Se Den kostelige perle, Joseph
Smiths Historie 1:1–75; L&p 20.)

Disse hellige åpenbaringer ble mottatt som svar på bønn i treng-
selstider, og ble gitt i faktiske situasjoner der levende mennesker
var involvert. Profeten og hans medarbeidere søkte guddommelig
veiledning, og disse åpenbaringene bekrefter at de mottok den. I
åpenbaringene ser vi hvordan Jesu Kristi evangelium litt etter litt
ble gjengitt og evangelieutdelingen i tidenes fylde innledet. Kir-
kens flytting vestover, fra delstatene New York og Pennsylvania
til Ohio, til Missouri, til Illinois og endelig til Great Basin-områ-
det i den vestlige del av De forente stater, og de helliges kamp for
å forsøke å bygge opp Sion på jorden i vår tid, ser vi også i disse
åpenbaringene.

Flere av de første kapitlene har tilknytning til spørsmål som
angår oversettelsen og utgivelsen av Mormons bok. (Se f.eks. kap.
3, 5, 10, 17 og 19.) Noen av de senere kapitlene er et resultat av
profeten Joseph Smiths arbeide med en inspirert oversettelse av
Bibelen, og da ble mange av de store doktrinære kapitlene mottatt.
(F.eks. kap. 37, 45, 73, 76, 77, 86, 91 og 132, som alle har en eller
annen direkte tilknytning til oversettelsen av Bibelen.)

I åpenbaringene fremsettes evangeliets læresetninger med forkla-
ringer av slike grunnleggende spørsmål som guddommens natur,
menneskets opprinnelse, Satans eksistens, hensikten med jordelivet,
nødvendigheten av lydighet, behovet for omvendelse, Den Hellige
Ånds virkemåte, ordinanser og handlinger som er forbundet med
frelse, jordens fremtid, menneskets fremtidige tilstander etter
oppstandelsen og dommen, ekteskapets evige bånd og familiens
evige natur. På samme måte fremgår det hvordan Kirkens admini-
strative struktur gradvis ble åpenbart gjennom kall av biskoper,
Det første presidentskap, De tolvs råd og De sytti, samt ved at andre
presiderende embeder og quorum ble opprettet. Dessuten gjør
vitnesbyrdet om Jesus Kristus — hans guddommelighet, herlig-
het, fullkommenhet, kjærlighet og hans forløsende kraft — denne
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boken meget verdifull for den menneskelige familie og er av stør-
re verdi for dem enn alle jordens rikdommer.

Flere av åpenbaringene ble utgitt i Sion (Independence), Mis-
souri i 1833, med følgende tittel: A Book of Commandments for the
Government of the Church of Christ (En budenes bok for å lede Kristi
Kirke). Kirkens eldster bar høytidelig vitnesbyrd om boken og om
at Herren hadde vitnet for dem at disse åpenbaringene var sanne.
Etter hvert som Herren fortsatte å kommunisere med sine tjenere,
ble en utvidet samling utgitt to år senere i Kirtland, Ohio, med
følgende tittel: Doctrine and Covenants of the Church of the Latter Day
Saints (Lære og pakter i De Siste Dagers Helliges Kirke). I denne
boken ble det i 1835 tatt inn følgende skriftlige vitnesbyrd fra De
tolv apostler:

DE TOLV APOSTLERS VITNESBYRD
OM SANNHETEN AV

BOKEN LÆRE OG PAKTER
Vitnesbyrdet fra vitnene til boken som inneholder Herrens bud —

bud han ga til sin Kirke gjennom Joseph Smith jr. som ved Kirkens
stemmegivning ble utpekt i dette øyemed.

Vi er derfor villige til å bevitne for alle verdens mennesker, for
enhver skapning på jordens overflate — at Herren har kunngjort for
våre sjeler gjennom Den Hellige Ånd som var utgytt over oss — at
disse bud ble gitt ved inspirasjon fra Gud, og er til gavn for alle
mennesker og visselig er sanne.

Vi gir dette vitnesbyrd til verden — Herren være vår hjelper —
og det er ved Gud Faderens og ved hans Sønns, Jesu Kristi nåde at
vi er tillatt å ha det store privilegium å bære dette vitnesbyrd for
verden, noe vi gleder oss meget over, og stadig ber til Herren om
at menneskenes barn må ha gavn av.

De tolvs navn var:
Thomas B. Marsh Orson Hyde William Smith

Wm. E. McLellinDavid W. Patten Orson Pratt
Brigham Young Parley P. Pratt John F. Boynton
Heber C. Kimball Lyman E. JohnsonLuke S. Johnson

I senere utgaver av Lære og pakter er ytterligere åpenbaringer
eller andre anliggender som er blitt nedtegnet, lagt til — slik det er
mottatt og godkjent av kompetente forsamlinger eller av Kirkens
konferanser.

Fra og med 1835-utgaven ble også en serie på syv teologiske
leksjoner tatt med, disse ble kalt Lectures on Faith (Forelesninger
om tro). De var utarbeidet til bruk ved profetenes skole i Kirtland,
Ohio fra 1834 til 1835. Selv om disse forelesningene var nyttige
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med hensyn til lære og undervisning, ble disse forelesningene
utelatt fra Lære og pakter fra og med 1921-utgaven fordi de aldri
ble gitt eller fremlagt som åpenbaringer for hele Kirken.

Det er helt klart at enkelte feil har gått igjen i tidligere utgaver,
spesielt i de historiske deler av kapitteloverskriftene. Derfor er
det i denne utgaven foretatt rettelser av datoer og stedsnavn og
også gjort noen få mindre rettelser som synes å være berettiget.
Disse forandringene er foretatt for å bringe innholdet i overens-
stemmelse med de historiske dokumenter. Andre spesielle trekk
ved denne siste utgaven er at krysshenvisninger, kapittelover-
skrifter og oppsummeringer av emner er blitt forbedret. Alt dette
er gjort for å hjelpe leseren til å forstå og bedre kunne glede seg
over Herrens budskap slik han har gitt det i Lære og pakter.

Kapittelinnledningene i Lære og pakter inneholder referanser
til History of the Church [Kirkens historie] som er en historisk beret-
ning i syv bind om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige fra 1820
til 1848. Fordi disse bøkene ikke er oversatt, men kun er tilgjenge-
lig på engelsk, henvises det til den engelske History of the Church i
kapittelinnledningene i denne utgaven av Lære og pakter.
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KRONOLOGISK OVERSIKT OVER INNHOLDET
Tid Sted Kapittel
1823 september Manchester, New York . . . . . . . . . 2
1828 juli Harmony, Pennsylvania . . . . . . . . 3

om sommeren
Harmony, Pennsylvania . . . . . . . 10

1829 februar Harmony, Pennsylvania . . . . . . . . 4
mars Harmony, Pennsylvania . . . . . . . . 5
april Harmony, Pennsylvania . . . . . 6, 7, 8, 9
mai Harmony, Pennsylvania . . . . . 11, 12, 13
juni Fayette, New York . . . . 14, 15, 16, 17, 18

1830 mars Manchester, New York . . . . . . . . 19
april Fayette, New York . . . . . . . . 20*, 21
april Manchester, New York . . . . . . . 22, 23
juli Harmony, Pennsylvania . . . . . 24, 25, 26
august Harmony, Pennsylvania . . . . . . . 27
september Fayette, New York . . . . . .28, 29, 30, 31
oktober Fayette, New York . . . . . . . . 32*, 33
november Fayette, New York . . . . . . . . . 34
desember Fayette, New York . . . . . . . 35, 36, 37

1831 januar Fayette, New York . . . . . . . 38, 39, 40
februar Kirtland, Ohio . . . . . . . .41, 42, 43, 44
mars Kirtland, Ohio . . . . . . 45, 46, 47, 48, 49
mai Kirtland, Ohio . . . . . . . . . . . 50
mai Thompson, Ohio . . . . . . . . . . 51
juni Kirtland, Ohio . . . . . . 52, 53, 54, 55, 56
juli Sion, Jackson fylke, Missouri . . . . . . 57
august Sion, Jackson fylke, Missouri . . . . 58, 59, 60
august Ved Missouri-elven, Missouri . . . . 61, 62
august Kirtland, Ohio . . . . . . . . . . . 63
september Kirtland, Ohio . . . . . . . . . . . 64
oktober Hiram, Ohio. . . . . . . . . . . . 65
oktober Orange, Ohio . . . . . . . . . . . 66
november Hiram, Ohio. . . . . . . 1, 67, 68, 69, 133
november Kirtland, Ohio . . . . . . . . . . . 70
desember Hiram, Ohio. . . . . . . . . . . . 71
desember Kirtland, Ohio . . . . . . . . . . . 72

1832 januar Hiram, Ohio. . . . . . . . . . . 73, 74
januar Amherst, Ohio . . . . . . . . . . . 75
februar Hiram, Ohio. . . . . . . . . . . . 76
mars Hiram, Ohio. . . . . . . 77, 78, 79, 80, 81
april Jackson fylke, Missouri . . . . . . . 82, 83
april Independence, Missouri . . . . . . . 83

* På eller i nærheten av angitt sted.
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Tid Sted Kapittel
1832 august Hiram, Ohio. . . . . . . . . . . . 99

september Kirtland, Ohio . . . . . . . . . . . 84
november Kirtland, Ohio . . . . . . . . . . . 85
desember Kirtland, Ohio . . . . . . . . 86, 87*, 88

1833 februar Kirtland, Ohio . . . . . . . . . . . 89
mars Kirtland, Ohio . . . . . . . . . 90, 91, 92
mai Kirtland, Ohio . . . . . . . . . . 93, 94
juni Kirtland, Ohio . . . . . . . . . . 95, 96
august Kirtland, Ohio . . . . . . . . . . 97, 98
oktober Perrysburg, New York . . . . . . . . 100
desember Kirtland, Ohio . . . . . . . . . . . 101

1834 februar Kirtland, Ohio . . . . . . . . . 102, 103
april Kirtland, Ohio . . . . . . . . . . .104*
juni Fishing River, Missouri . . . . . . . . 105
november Kirtland, Ohio . . . . . . . . . . . 106

1835 mars Kirtland, Ohio . . . . . . . . . . . 107
august Kirtland, Ohio . . . . . . . . . . . 134
desember Kirtland, Ohio . . . . . . . . . . . 108

1836 januar Kirtland, Ohio . . . . . . . . . . . 137
mars Kirtland, Ohio . . . . . . . . . . . 109
april Kirtland, Ohio . . . . . . . . . . . 110
august Salem, Massachusetts . . . . . . . . 111

1837 juli Kirtland, Ohio . . . . . . . . . . . 112
1838 mars Far West, Missouri . . . . . . . . .113*

april Far West, Missouri . . . . . . . 114, 115
mai Spring Hill, Daviess fylke, Missouri . . . 116
juli Far West, Missouri . . . . 117, 118, 119, 120

1839 mars Liberty Jail, Clay fylke, Missouri .121, 122, 123
1841 januar Nauvoo, Illinois . . . . . . . . . . 124

mars Nauvoo, Illinois . . . . . . . . . . 125
juli Nauvoo, Illinois . . . . . . . . . . 126

1842 september Nauvoo, Illinois . . . . . . . . 127, 128
1843 februar Nauvoo, Illinois . . . . . . . . . . 129

april Ramus, Illinois . . . . . . . . . . . 130
mai Ramus, Illinois . . . . . . . . . . . 131
juli Nauvoo, Illinois . . . . . . . . . . 132

1844 juni Nauvoo, Illinois . . . . . . . . . . 135
1847 januar Winter Quarters (nå Nebraska) . . . . . 136
1890 oktober Salt Lake City, Utah . . Offisiell erklæring— 1
1918 oktober Salt Lake City, Utah . . . . . . . . . 138
1978 juni Salt Lake City, Utah . . Offisiell erklæring— 2
* På eller i nærheten av angitt sted.



Lære og pakter

KAPITTEL 1
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith under en spesiell konfe-
ranse for kirkens eldster avholdt i Hiram, Ohio, den 1. november 1831
(History of the Church [Kirkens historie] 1:221–224). Mange åpenba-
ringer var tidligere mottatt fra Herren, og samlingen av disse for utgi-
velse i bokform var en av de viktigste saker som ble godkjent under
konferansen. Dette kapitlet utgjør Herrens forord til de læresetninger,
pakter og bud som er gitt i denne evangelieutdeling.

1–7: Advarselsrøsten er til alle
mennesker. 8–16: Frafall og ugude-
lighet går forut for det annet kom-
me. 17–23: Joseph Smith kalles til
å gjengi Herrens sannhet og makt
til jorden. 24–33: Mormons bok
bragt frem, og den sanne kirke opp-
rettes. 34–36: Fred skal borttas fra
jorden. 37–39: Ransak disse bud.

HØR, O min akirkes folk,
sier røsten til han som bor

i det høye og hvis bøyne hviler
på alle mennesker. Ja, sannelig
sier jeg: cHør, O folk i det fjerne
og dere som er på øyene i havet,
lytt alle sammen.

2 For sannelig, Herrens arøst
er til alle mennesker, og det er
bingen som skal unnslippe, og
det er intet øye som ikke skal
se, ei heller øre som ikke skal
høre, ei heller chjerte som ikke
skal gjennomtrenges.

3 Og de aopprørske skal ram-
mes av stor sorg, for deres

misgjerninger skal bforkynnes
fra hustakene, og deres hemme-
lige gjerninger skal åpenbares.

4 Og aadvarselsrøsten skal ly-
de til alle mennesker ved mine
disiplers munn, disipler jeg har
utvalgt i disse bsiste dager.
5 Og de skal gå ut, og ingen

skal hindre dem, for jeg, Herren,
har befalt dem.

6 Se, dette er min amyndighet,
og mine tjeneres myndighet,
og mitt forord til boken med
mine bud som jeg har gitt dem
for å butgi til dere— O jordens
innbyggere.

7 Derfor, afrykt og bev, O folk,
for det jeg, Herren, har uttalt
ved dem, skal boppfylles.
8 Og sannelig sier jeg dere at

de som går frem og bærer dette
budskap til jordens innbygge-
re, de er gitt makt til å abesegle
både på jorden og i himmelen,
de vantro og de bopprørske —

9 ja, sannelig, til å besegle

1 1a 3 Ne 27:3; L&p 20:1.
vs Jesu Kristi Kirke.

b L&p 38:7–8.
vs Gud,
guddommen.

c 5M 32:1.
2a L&p 133:16.

b Fil 2:9–11.
c vs Hjerte.

3a vs Opprør.
b Luk 8:17; 12:3;

2 Ne 27:11;
Mormon 5:8.

4a Esek 3:17–21;
L&p 63:37.
vs Misjonærarbeide;
Advare, advarsel.

b vs Siste dager.

6a vs Jesus Kristus —
Myndighet, Jesu
Kristi.

b L&p 72:21.
7a 5M 5:29; Pred 12:13.

b L&p 1:38.
8a vs Besegle,

besegling.
b vs Opprør.
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dem opp til den dag da aGuds
vrede uten mål skal utøses over
de bugudelige,
10 inntil den adag da Herren

skal komme for å blønne hvert
menneske etter dets cgjernin-
ger, og dmåle hvert menneske
med det mål det har målt sine
medmennesker.

11 Derfor er Herrens røst til
jordens ender, så alle som vil
høre kan høre:

12 Bered dere, bered dere til
det som skal komme, for Herren
er nær —

13 og aHerrens vrede er opp-
tent, og hans bsverd er drukkent
i himmelen, og det skal falle på
jordens innbyggere.
14 Og aHerrens arm skal åpen-

bares, og dagen kommer da de
som ikke vil bhøre Herrens røst,
ei heller hans tjeneres røst, ei
heller gir cakt på profetenes og
apostlenes ord, skal bli davskå-
ret fra folket —

15 for de har aforvillet seg fra
mine bordinanser og har cbrutt
min devige pakt —

16 de asøker ikke Herren for å
grunnfeste hans rettferdighet,

men hvert menneske går sin
begen cvei og etter sin egen guds
dbilde — et bilde som er i ver-
dens lignelse, og hvis vesen er
en avgud som blir egammel og
skal forgå i Babylon, ja, fBabylon
den store som skal falle.

17 Derfor kalte jeg, Herren,
som kjenner til den ulykke som
skal komme over ajordens inn-
byggere, på min tjener, Joseph
Smith jr., og talte til ham fra
himmelen og ga ham bud —

18 og jeg ga også bud til andre
for at de skulle forkynne disse
ting til verden, og alt dette for
at det kunne bli oppfylt som
var skrevet av profetene —

19 det som er asvakt i verden
skal komme frem og bryte ned
de mektige og sterke for at
mennesket ikke skulle gi råd til
sine medmennesker ei heller
bsette sin lit til kjøds arm—

20 men for at hvert menneske
kunne atale i Gud Herrens, ja, i
verdens Frelsers navn,

21 for at tro også kunne tilta
på jorden,

22 for at min evige apakt kun-
ne bli opprettet,

9a Åp 19:15–16;
1 Ne 22:16–17.

b Mosiah 16:2;
JS —M 1:31, 55.

10a vs Annet komme,
Jesu Kristi.

b Esek 7:4; L&p 56:19.
vs Jesus Kristus —
Dommer.

c Ord 24:12;
Alma 9:28; 41:2–5;
L&p 6:33.

d Mat 7:2.
13a L&p 63:6.

b Esek 21:3;
L&p 35:14.

14a Jes 53:1.

b 2 Ne 9:31;
Mosiah 26:28.

c L&p 11:2.
d Apg 3:23;

Alma 50:20;
L&p 50:8; 56:3.

15a Jos 23:16; Jes 24:5.
b vs Ordinanser.
c vs Frafall.
d vs Nye og evige

pakt.
16a Mat 6:33.

b Jes 53:6.
c L&p 82:6.
d 2M 20:4;

3 Ne 21:17.
vs Avgudsdyrkelse.

e Jes 50:9.
f L&p 64:24; 133:14.

vs Babel, Babylon;
Verdslighet.

17a Jes 24:1–6.
19a Apg 4:13;

1 Kor 1:27;
L&p 35:13;
133:58–59.
vs Saktmodig,
saktmodighet.

b 2 Ne 28:31.
vs Tillit.

20a vs Vitne, vitnesbyrd.
22a L&p 39:11.

vs Pakt; Nye og
evige pakt.



3 Lære og pakter 1:23–35

23 for at fylden av mitt aevan-
gelium kunne bli bforkynt av de
csvake og enfoldige til jordens
ender og for konger og regenter.
24 Se, jeg er Gud og har talt det.

Disse abud er av meg, og de ble
gitt til mine tjenere i deres skrø-
pelighet etter deres btalemåte så
de kunne cforstå det.
25 Og i den grad de begikk

feil, kunne det bli gjort kjent,
26 og i den grad de søkte avis-

dom, kunne de bli undervist,
27 og i den grad de syndet,

kunne de bli arefset så de kunne
bomvende seg,

28 og i den grad de var aydmy-
ke, kunne de bli sterke og bli
velsignet fra det høye og motta
bkunnskap fra tid til annen.

29 Og etter å ha mottatt ne-
phittenes opptegnelse, kunne,
ja, nettopp min tjener, Joseph
Smith jr., få kraft til å oversette
ved Guds barmhjertighet, gjen-
nom Guds kraft, aMormons bok.

30 Og de som ble gitt disse
bud, kunne også få akraft til å
legge denne bkirkes grunnvoll
og bringe den frem, ut av mulm

og ut av cmørke — den eneste
sanne og levende dkirke på hele
jordens overflate som jeg,
Herren, har evelbehag i, idet jeg
taler til kirken som et hele, og
ikke til noen enkeltperson —

31 for jeg, Herren, kan ikke se
på asynd og på noen som helst
måte samtykke i den —

32 ikke desto mindre skal den
som omvender seg og følger
Herrens bud, bli atilgitt —

33 og den som aikke omven-
der seg, skal til og med bli bfra-
tatt det lys han har mottatt, for
min cÅnd skal ikke alltid dstreve
med mennesket, sier Hærskare-
nes Herre.

34 Og videre, sannelig sier jeg
dere, O jordens innbyggere:
Jeg, Herren, er villig til å gjøre
dette kjent for aalt kjød,
35 for jeg gjør ikke aforskjell

på folk og vil at alle mennesker
skal vite at bdagen kommer has-
tig — timen er ikke ennå, men
er nær for hånden — da cfred
skal bli borttatt fra jorden, og
ddjevelen skal ha makt over sitt
eget herredømme.

23a vs Evangelium.
b vs Misjonærarbeide.
c 1 Kor 1:26–29.

24a 2 Ne 33:10–11;
Moroni 10:27–28.

b 2 Ne 31:3;
Ether 12:39.

c L&p 50:12.
vs Forstand,
forståelse.

26a Jak brev 1:5;
L&p 42:68.
vs Visdom.

27a vs Refse, refselse.
b vs Omvende,

omvendelse.
28a vs Ydmyk, å

ydmyke, ydmykhet.

b vs Kunnskap.
29a vs Mormons bok.
30a L&p 1:4–5, 17–18.

b vs Jesu Kristi Kirke
av Siste Dagers
Hellige;
Gjengivelsen av
evangeliet.

c vs Mørke, åndelig.
d Ef 4:5, 11–14.

vs Kirke, Tegn
på den sanne.

e L&p 38:10.
31a Alma 45:16;

L&p 24:2.
vs Synd.

32a L&p 58:42–43.
vs Tilgi.

33a Mosiah 26:32.
b Alma 24:30;

L&p 60:2–3.
c vs Hellige Ånd, Den.
d 1M 6:3; 2 Ne 26:11;

Mormon 5:16;
Ether 2:15;
Moroni 9:4.

34a Mat 28:19;
L&p 1:2; 42:58.

35a 5M 10:17; Apg 10:34;
Moroni 8:12;
L&p 38:16.

b vs Siste dager.
c L&p 87:1–2.

vs Fred; Tidenes
tegn.

d vs Djevel.
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36 Og likeledes skal Herren
også ha makt over sine ahellige,
og skal bregjere i deres cmidte
og skal komme ned med ddom
over eIdumea, eller verden.

37 Ransak disse abud, for de er
sanne og troverdige, og profe-
tiene og bløftene som er i dem,
skal alle bli oppfylt.
38 Det jeg, Herren, har talt, har

jeg talt, og jeg unnskylder meg

ikke, og selv om himlene og jor-
den forgår, skal mitt aord ikke
forgå, men alt skal bli boppfylt,
enten ved min egen crøst eller
ved mine dtjeneres røst, det væ-
re det esamme.
39 For se, og gi akt, Herren er

Gud, og aÅnden bærer vitnes-
byrd, og vitnesbyrdet er sant,
og bsannheten består evindelig
og alltid. Amen.

KAPITTEL 2
Et utdrag av det engelen Moroni sa til profeten Joseph Smith om kvelden
den 21. september 1823 mens han var i sin fars hus i Manchester, New
York (History of the Church 1:12). Moroni var den siste av en lang
rekke historikere som hadde skrevet den opptegnelsen som nå foreligger
for verden som Mormons bok. (Sammenlign med Malakias 4:5–6. Se
også kapitlene 27:9, 110:13–16 og 128:18.)

1: Elijah vil åpenbare prestedøm-
met. 2–3: Fedrenes løfter plantes i
barnas hjerter.

SE, jeg vil åpenbare prestedøm-
met for dere ved profeten

aElijahs hånd før Herrens bstore
og forferdelige dag kommer.

2 Og ahan skal plante i barnas
hjerter de bløfter som ble gitt til
fedrene, og barnas hjerter skal
vendes til deres fedre.

3 Var det ikke så, ville hele
jorden bli lagt fullstendig øde
ved hans komme.

KAPITTEL 3
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Harmony, Pennsylvania, i
juli 1828 angående tapet av 116 manuskriptsider som var blitt oversatt
fra den første del av Mormons bok, og som ble kalt Lehis bok. Profeten

36a vs Hellig.
b vs Jesus Kristus —

Tusenårsriket, Kristus
skal regjere i tusen år.

c Sak 2:10–11;
L&p 29:11;
84:118–119.

d vs Dømme, dom.
e vs Verden.

37a vs Skriftene.
b L&p 58:31; 62:6; 82:10.

38a 2 Kong 10:10;

Mat 5:18; 24:35;
2 Ne 9:16;
JS—M 1:35.

b L&p 101:64.
c 5M 18:18;

L&p 18:33–38; 21:5.
vs Åpenbaring; Røst.

d vs Profet.
e vs Myndighet;

Oppholde Kirkens
ledere.

39a 1 Joh 5:6;

L&p 20:27; 42:17.
b vs Sannhet.

2 1a Mal 4:5–6;
3 Ne 25:5–6;
L&p 110:13–15;
128:17; JS—H 1:38–39.
vs Elijah; Nøkler,
prestedømmets.

b L&p 34:6–9; 43:17–26.
2a L&p 27:9; 98:16–17.

b vs Frelse for de døde;
Besegle, besegling.
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hadde motvillig gitt fra seg disse sidene til Martin Harris som en kortere
tid hadde virket som skriver ved oversettelsen av Mormons bok. Åpenba-
ringen ble gitt gjennom urim og tummim. (History of the Church
1:21–23.) (Se også kapittel 10.)

1–4: Herrens kurs er et evig krets-
løp. 5–15: Joseph Smith må om-
vende seg eller miste gaven til å
oversette. 16–20: Mormons bok
kommer frem for å frelse Lehis ætt.

GUDS agjerninger, planer
og hensikter kan ikke for-

styrres, ei heller kan de tilintet-
gjøres.

2 For aGud går ikke på krokete
stier, ei heller vender han seg
til høyre eller til venstre, ei hel-
ler viker han fra det han har
sagt, derfor er hans stier rette,
og hans bkurs er et evig kretsløp.
3 Kom i hu, ja, kom i hu at det

ikke er aGuds verk som er for-
styrret, men menneskenes verk.

4 For selv om et menneske kan
ha mange åpenbaringer og ha
kraft til å gjøre mange mektige
gjerninger, må han likevel —
hvis han aroser seg av sin egen
styrke og holder bGuds råd for
intet og følger sin egen viljes
tilskyndelser og sine ckjødelige
lyster — falle, og nedkalle en
rettferdig Guds dhevn over seg.
5 Se, du ble betrodd disse ting,

men hvor strenge var ikke dine
befalinger, og husk også de løf-
ter som ble gitt deg hvis du ikke
overtrådte dem.

6 Og se, hvor ofte har du ikke
aovertrådt Guds befalinger og
lover og latt deg bovertale av
mennesker.

7 For se, du skulle ikke ha
afryktet mennesker mer enn
Gud. Selv om menneskene akter
Guds råd for intet og bforkaster
hans ord,

8 skulle du likevel ha vært tro-
fast, og han ville ha utstrakt sin
arm, og beskyttet deg mot alle
amotstanderens brennende bpi-
ler og han ville ha vært med
deg i enhver cvanskelig stund.

9 Se, du er Joseph, og du var
utvalgt til å utføre Herrens verk,
men på grunn av overtredelse,
hvis du ikke er påpasselig, vil
du falle.

10 Men kom ihu, Gud er barm-
hjertig, omvend deg derfor fra
det du har gjort som er i strid
med det bud jeg ga deg, og du
er fremdeles utvalgt og er igjen
kalt til arbeidet.

3 1a Sal 8:4–10;
L&p 10:43.

2a Alma 7:20.
vs Gud,
guddommen.

b 1 Ne 10:18–19;
L&p 35:1.

3a Apg 5:38–39;
Mormon 8:22;
L&p 10:43.

4a L&p 84:73.

vs Stolthet.
b Jak bok 4:10;

Alma 37:37.
vs Guds bud; Råd

c vs Kjødelig.
d vs Hevn.

6a L&p 5:21;
JS—H 1:28–29.

b L&p 45:29; 46:7.
7a Sal 27:1;

Luk 9:26;

L&p 122:9.
vs Mot, modig;
Frykt.

b 3M 26:42–43;
1 Ne 19:7;
Jak bok 4:8–10.

8a vs Djevel.
b Ef 6:16;

1 Ne 15:24;
L&p 27:17.

c Alma 38:5.
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11 Hvis du ikke gjør dette,
skal du bli overlatt til deg selv,
og bli som andre mennesker og
ikke lenger ha noen gave.

12 Og da du overlot det som
Gud hadde gitt deg innsikt og
kraft til å aoversette, overlot du
det som var hellig i hendene på
en ugudelig bmann,

13 som har aktet Guds råd for
intet og har brutt de aller hellig-
ste løfter som ble gitt fremfor
Gud, og har stolt på sin egen
dømmekraft og har arost seg av
sin egen visdom.

14 Og dette er grunnen til at
du for en tid er blitt fratatt dine
rettigheter,

15 for du har tillatt din aveile-
ders råd å bli tråkket ned fra
begynnelsen av.
16 Likevel skal mitt verk gå

frem, for likesom kunnskapen
om en aFrelser har kommet til
verden gjennom bjødenes vit-
nesbyrd, slik skal også ckunn-
skapen om en Frelser komme
til mitt folk,

17 og til anephittene, jakobit-
tene, josephittene og zoramit-
tene gjennom deres fedres
vitnesbyrd,

18 og kunnskapen om dette
avitnesbyrd skal komme til bla-
manittene, lemuelittene og ish-
maelittene som csank ned i
vantro på grunn av sine fedres
ugudelighet. Og Herren lot dem
dødelegge sine brødre, nephit-
tene, på grunn av deres mis-
gjerninger og avskyeligheter.

19 Og nettopp i denne ahensikt
er disse bplater som inneholder
disse opptegnelsene, blitt bevart,
for at de cløfter Herren har gitt
til sitt folk, kunne bli oppfylt,

20 og for at alamanittene kun-
ne komme til kunnskap om sine
fedre og for at de kunne kjenne
Herrens løfter, og for at de kan
btro på evangeliet og cstole på
Jesu Kristi fortjeneste og bli
dherliggjort gjennom tro på
hans navn — og for at de ved å
omvende seg kunne bli frelst.
Amen.

KAPITTEL 4

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til hans far Joseph
Smith senior i Harmony Pennsylvania i februar 1829 (History of the
Church 1:28).

1–4: Tapper tjeneste frelser Her-
rens tjenere. 5–6: Gud-lignende
egenskaper gjør dem skikket til

tjenesten. 7: Søk etter det som er
av Gud.

12a L&p 1:29; 5:4.
b L&p 10:6–8.

13a vs Stolthet.
15a dvs Herren.
16a vs Frelser.

b 1 Ne 13:23–25;
2 Ne 29:4–6.

c Mosiah 3:20.

17a 2 Ne 5:8–9.
18a vs Mormons bok.

b 2 Ne 5:14;
Enos 1:13–18.

c 2 Ne 26:15–16.
d Mormon 8:2–3.

19a 1 Ne 9:3, 5.
b vs Gullplater.

c 3 Ne 5:14–15;
L&p 10:46–50.

20a 2 Ne 30:3–6;
L&p 28:8; 49:24.

b Mormon 3:19–21.
c 2 Ne 31:19;

Moroni 6:4.
d Moroni 7:26, 38.
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SE, et avidunderlig verk er
iferd med å komme frem

blant menneskenes barn.
2 Derfor, se til, dere som

trer inn i Guds atjeneste, at
dere btjener ham av hele deres
chjerte, og av all makt, sinn og
styrke, så dere kan stå dulaste-
lige for Gud på den ytterste
dag.

3 Derfor hvis dere har et ønske
om å tjene Gud, da er dere akalt
til arbeidet.

4 For se, amarken er allerede
hvit til binnhøstning, og se, den

som kraftig støter frem med sin
sigd, samler et cforråd så han
ikke forgår, men bringer frelse
til sin sjel.

5 Og atro, bhåp, ckjærlighet og
domsorg med eøyet fullt og helt
vendt mot fGuds ære, gjør ham
skikket til arbeidet.

6 Kom ihu tro, adyd, kunnskap,
måtehold, btålmodighet, broder-
lig vennlighet, gudfryktighet,
kjærlighet, cydmykhet og dflid.
7 aBe og dere skal få, bank på

og det skal lukkes opp for dere.
Amen.

KAPITTEL 5

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Harmony, Pennsylva-
nia, i mars 1829 etter anmodning av Martin Harris (History of the
Church 1:28–31).

1–10: Denne generasjon skal motta
Herrens ord gjennom Joseph Smith.
11–18: Tre vitner skal vitne om
Mormons bok. 19–20: Herrens ord
vil bli bekreftet som i tidligere tider.
21–35: Hvis Martin Harris om-
vender seg, kan han bli ett av vit-
nene.

SE, jeg sier deg at ettersom
min tjener aMartin Harris

har ønsket et vitnesbyrd fra min

hånd om at du, min tjener
Joseph Smith jr., har de bplate-
ne som du har vitnet og båret
vitnesbyrd om at du har mot-
tatt av meg,

2 og nå, dette skal du si til
ham: Han som talte til deg, sa
til deg: Jeg, Herren, er Gud og
har gitt disse ting til deg, min
tjener Joseph Smith jr., og har
befalt deg at du skal stå som et
avitne om disse ting.

4 1a Jes 29:14;
1 Ne 14:7; 22:8;
L&p 6:1; 18:44.
vs Gjengivelsen
av evangeliet.

2a vs Tjeneste.
b Jos 22:5; 1 Sam 7:3;

L&p 20:19; 76:5.
c vs Hjerte; Sinn.
d 1 Kor 1:8;

Jak bok 1:19;
3 Ne 27:20.

3a L&p 11:4, 15;

36:5; 63:57.
vs Kall, kalle,
kalt av Gud.

4a Joh 4:35;
Alma 26:3–5;
L&p 11:3; 33:3, 7.

b vs Høste(n).
c 1 Tim 6:19.

5a vs Tro.
b vs Håp.
c vs Nestekjærlighet.
d vs Kjærlighet.
e Sal 141:8; Mat 6:22;

Mormon 8:15.
f vs Herlighet.

6a vs Dyd.
b vs Tålmodighet.
c vs Ydmyk, å

ydmyke, ydmykhet.
d vs Flid.

7a Mat 7:7–8; 2 Ne 32:4.
vs Bønn.

5 1a L&p 5:23–24;
JS—H 1:61.

b vs Gullplater.
2a vs Vitne, vitnesbyrd.
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3 Og jeg har latt deg slutte en
pakt med meg at du ikke skulle
vise dem til andre enn de aper-
soner jeg befalte deg, og du har
ingen bmakt over dem uten at
jeg gir deg den.

4 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.

5 Sannelig sier jeg deg, at ve
skal komme over jordens inn-
byggere hvis de aikke vil lytte
til mine ord,

6 for heretter skal du bli aordi-
nert og gå ut og bringe mine
bord til menneskenes barn.

7 Se, hvis de ikke vil atro
mine ord, vil de ikke tro deg,
min tjener Joseph, selv om det
var mulig for deg å vise dem
alle disse ting som jeg har over-
latt deg.

8 O denne avantro og bstivnak-
kete slekt— min vrede er opp-
tent mot dem.
9 Sannelig sier jeg deg, jeg har

aholdt tilbake de ting som jeg
har betrodd deg, min tjener

Joseph, i en for meg vis hensikt
og det skal kunngjøres for kom-
mende generasjoner.

10 Men denne generasjon skal
få mitt ord gjennom deg,

11 og i tillegg til ditt vitnes-
byrd, avitnesbyrdet fra tre av
mine tjenere som jeg skal kalle
og ordinere og som jeg vil vise
disse ting, og de skal gå ut med
mine ord som er gitt gjennom
deg.

12 Ja, de skal vite med sikker-
het at alle disse ting er sanne,
for fra himmelen vil jeg forkyn-
ne det til dem.

13 Jeg vil gi dem kraft så de
kan se og beskue disse ting som
de er,

14 og til aingen andre i denne
generasjon vil jeg gi denne kraft
til å motta dette samme vitnes-
byrd i dette som er begynnel-
sen til min bkirkes opprettelse
og fremkomst ut av ørkenen,
klar som cmånen, skjønn som
solen og fryktinngytende som
en hær med bannere.

15 Og vitnesbyrdet til tre
avitner vil jeg sende ut om mitt
ord.

16 Og se, enhver som atror på
mine ord, dem vil jeg bbesøke
med min cÅnds dåpenbaringer,

3a 2 Ne 27:13. Se også
De tre vitners
vitnesbyrd og
De åtte vitners
vitnesbyrd i
innledningen til
Mormons bok.

b 2 Ne 3:11.
5a Jer 26:4–5;

Alma 5:37–38;
L&p 1:14.

6a L&p 20:2–3.

vs Ordinere,
ordinasjon.

b 2 Ne 29:7.
7a Luk 16:27–31;

L&p 63:7–12.
8a vs Vantro.

b Mormon 8:33.
vs Stolthet.

9a Alma 37:18.
11a 2 Ne 27:12;

Ether 5:3–4;
L&p 17:1–5.

14a 2 Ne 27:13.
b vs Jesu Kristi Kirke;

Gjengivelsen av
evangeliet.

c L&p 105:31; 109:73.
15a L&p 17:1–20.

vs Vitner til
Mormons bok.

16a Ether 4:11.
b 1 Ne 2:16.
c vs Hellige Ånd, Den.
d L&p 8:1–3.
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og de skal bli efødt av meg, ja,
av vann og av Ånden —

17 og dere må vente ennå en
liten stund, for dere er ennå ikke
aordinert —
18 og deres vitnesbyrd skal

også gå ut til denne generasjons
afordømmelse hvis de forherder
sine hjerter mot dem —
19 for en ødeleggende aplage

skal bre seg blant jordens inn-
byggere, og skal fortsette å
bli utøst fra tid til annen hvis
de ikke bomvender seg, inntil
jorden er cøde og dens innbyg-
gere fortært og fullstendig
ødelagt ved mitt dkommes her-
lighet.
20 Se, jeg forteller dere dette,

ja, slik jeg også afortalte folket
om Jerusalems ødeleggelse, og
mitt bord skal bli bekreftet den-
ne gang likesom det hittil er
blitt bekreftet.

21 Og nå befaler jeg deg, min
tjener Joseph, å omvende deg,
og vandre mer rettskaffent for
meg, og ikke mer la deg overta-
le av mennesker,

22 og at du urokkelig aholder
de befalinger jeg har gitt deg.
Og hvis du gjør dette, se, da
skjenker jeg deg evig liv selv
om du skulle bli bslått ihjel.

23 Og nå igjen taler jeg til deg,

min tjener Joseph, om den aman-
nen som ønsker et vitnesbyrd.

24 Se, jeg sier til ham: Han
opphøyer seg selv og ydmyker
seg ikke tilstrekkelig for meg,
men hvis han vil bøye seg for
meg og ydmyke seg i mektig
bønn og tro, i hjertets opprik-
tighet, da vil jeg la ham ase de
ting han ønsker å se.

25 Og da skal han si til folket i
denne generasjon: Se, jeg har
sett de ting som Herren har vist
Joseph Smith jr., og jeg avet
med sikkerhet at de er sanne,
for jeg har sett dem, for de er
blitt vist meg ved Guds kraft
og ikke ved menneskers.

26 Og jeg, Herren, befaler
ham, min tjener Martin Harris,
at han ikke skal si mer til dem
om disse ting enn dette: Jeg har
sett dem, og de er blitt vist meg
ved Guds kraft, og dette er de
ord han skal si.

27 Men hvis han fornekter
dette, vil han bryte pakten som
han tidligere har inngått med
meg, og se, da er han fordømt.

28 Og videre, medmindre han
ydmyker seg for meg, og inn-
rømmer det han har gjort som
er galt, og inngår en pakt med
meg at han vil holde mine bud
og utøve tro på meg — se, da

e vs Dåp, døpe;
Født på ny, Født
av Gud; Hellige
Ånds gave, Den.

17a vs Myndighet;
Ordinere,
ordinasjon.

18a 1 Ne 14:7;
L&p 20:13–15.

19a L&p 29:8; 35:11;
43:17–27.

vs Siste dager;
Tidenes tegn.

b vs Omvende,
omvendelse.

c Jes 24:1, 5–6.
d Jes 66:15–16;

L&p 133:41.
vs Annet komme,
Jesu Kristi.

20a 1 Ne 1:18;
2 Ne 25:9.

b L&p 1:38.
22a vs Lydighet, lydig,

(ad)lyde.
b Alma 60:13;

L&p 6:30; 135:1–7.
23a L&p 5:1.
24a Se De tre vitners

vitnesbyrd i
innledningen til
Mormons bok.

25a Ether 5:3.
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sier jeg til ham at han ikke skal
se, for jeg vil ikke la ham se de
ting jeg har omtalt.
29 Og om så skulle være tilfel-

le, befaler jeg deg, min tjener
Joseph, at du skal si til ham at
han ikke skal gjøre mer og hel-
ler ikke besvære meg mer med
denne sak.

30 Og om så skulle være tilfel-
le, se, da sier jeg til deg, Joseph,
at når du har oversatt noen få
sider til, skal du vente en stund
inntil jeg igjen befaler deg, da
kan du oversette igjen.

31 Og medmindre du gjør
dette, se, da skal du ikke lenger
ha noen gave, og jeg vil ta
fra deg de ting som jeg har
betrodd deg.

32 Og nå, fordi jeg forutser at

noen ligger på lur for å ødeleg-
ge deg, ja, jeg forutser at hvis
ikke min tjener Martin Harris
ydmyker seg og får et vitnes-
byrd fra min hånd, vil han falle
i overtredelse.

33 Og det er mange som ligger
på lur for å aødelegge deg og
utrydde deg fra jordens overfla-
te, og av denne grunn, og for at
dine dager kan bli forlenget, har
jeg gitt deg disse befalinger.

34 Ja, av denne grunn har jeg
sagt: Stans, og vent til jeg befa-
ler deg, og jeg vil atilveiebringe
midler, hvorved du kan utføre
de ting jeg har befalt deg.

35 Og hvis du er atrofast i å
holde mine bud, skal du bli
bløftet opp på den ytterste dag.
Amen.

KAPITTEL 6

Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Oliver Cowdery i Harmo-
ny, Pennsylvania i april 1829 (History of the Church 1:32–35). Oliver
Cowdery begynte å arbeide som skriver ved oversettelsen av Mormons
bok den 7. april 1829. Han hadde allerede mottatt en guddommelig
tilkjennegivelse som bekreftet sannheten av profetens vitnesbyrd om
platene som Mormons boks opptegnelser var gravert på. Profeten ad-
spurte Herren gjennom urim og tummim og mottok følgende svar.

1–6: De som arbeider for Herrens
sak, blir frelst. 7–13: Ingen gave
er større enn frelsens gave. 14–27:
Et vitnesbyrd om sannheten kom-
mer ved Åndens kraft. 28–37: Se
hen til Kristus og gjør stadig det
som er godt.

ET stort og avidunderlig verk
er i ferd med å komme frem

blant menneskenes barn.
2 Se, jeg er Gud, gi akt på

mitt aord som er levende og
kraftig, bskarpere enn et tveeg-
get sverd så det kløver både

33a L&p 10:6; 38:13, 28.
34a 1 Ne 3:7.
35a 2M 15:26;

L&p 11:20.
b Joh 6:39–40;

1 Tess 4:17;

3 Ne 15:1;
L&p 9:14; 17:8;
75:16, 22.

6 1a Jes 29:14;
L&p 4:1–7; 18:44.

2a Heb 4:12;

Åp 1:16;
L&p 27:1.

b Hel 3:29;
L&p 33:1.
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ledd og marg, gi derfor akt på
mine ord.
3 Se, amarken er allerede hvit

til innhøstning, derfor, den som
ønsker å høste, la ham kraftig
støte frem med sin sigd og høs-
te mens det er dag, så han kan
vinne evig frelse for sin sjel i
Guds rike.
4 Ja, enhver som vil astøte frem

med sin sigd og høste, er kalt av
Gud.
5 Derfor, hvis dere vil abe meg,

skal dere få, hvis dere vil banke
på, skal det lukkes opp for dere.
6 Nå, ettersom dere har bedt,

se, jeg sier dere, hold mine bud
og asøk å fremme og grunnfeste
bSions sak.

7 aSøk ikke etter brikdom, men
etter cvisdom, og se, dGuds my-
sterier skal foldes ut for dere,
og da skal dere bli rike. Se, den
som har eevig liv, er rik.

8 Sannelig, sannelig sier jeg
dere, hva dere enn ønsker av
meg, skal bli gitt dere, og hvis
dere ønsker det, skal dere bli et
redskap til å gjøre mye godt i
denne generasjon.

9 Tal ikke annet enn aomven-
delse til denne generasjon, hold

mine bud, og hjelp til med å
bringe mitt verk frem ifølge
mine befalinger, og dere skal
bli velsignet.

10 Se, du har en gave, og vel-
signet er du på grunn av din
gave. Husk at den er ahellig og
kommer ovenfra.

11 Og hvis du vil aadspørre,
skal du kjenne bmysterier som
er store og vidunderlige, derfor
skal du bruke din cgave så du
kan forstå mysterier, så du kan
bringe mange til kunnskap om
sannheten, ja, doverbevise dem
om deres villfarne veier.

12 Gjør ikke din gave kjent for
noen andre enn dem som er av
din tro. Vis ikke ringeakt for
ahellige ting.
13 Hvis du vil gjøre godt, ja,

og aholde btrofast ut inntil cen-
den, skal du bli frelst i Guds
rike, hvilket er den største av
alle Guds gaver, for det er ingen
gave større enn dfrelsens gave.
14 Sannelig, sannelig sier jeg

deg, velsignet er du for det du
har gjort, for du har aadspurt
meg, og se, så ofte som du
har adspurt, er du blitt under-
vist av min Ånd. Om det ikke

3a Joh 4:35;
L&p 31:4; 33:3;
101:64.

4a Åp 14:15–19;
Alma 26:5;
L&p 11:3–4, 27.

5a Mat 7:7–8.
6a 1 Ne 13:37.

b vs Sion.
7a Alma 39:14;

L&p 68:31.
b 1 Kong 3:10–13;

Mat 19:23;
Jak bok 2:18–19.
vs Rikdom;

Verdslighet.
c vs Visdom.
d L&p 42:61, 65.

vs Mysterier, Guds.
e L&p 14:7.

9a Alma 29:9;
L&p 15:6;
18:14–15; 34:6.
vs Misjonærarbeide;
Omvende,
omvendelse.

10a L&p 63:64.
11a L&p 102:23;

JS—H 1:18, 26.
b Mat 11:25; 13:10–11;

Alma 12:9.
c vs Gave; Gaver,

Åndens.
d Jak brev 5:20;

Alma 62:45;
L&p 18:44.

12a Mat 7:6.
13a 1 Ne 15:24.

b Mosiah 2:41;
Ether 4:19;
L&p 51:19; 63:47.

c vs Holde ut.
d vs Frelse.

14a vs Bønn.
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hadde vært således, ville du
ikke ha kommet til det sted
hvor du nå er.

15 Se, du vet at du har ad-
spurt meg, og jeg opplyste din
aforstand, og nå forteller jeg
deg dette for at du kan vite
at du er blitt opplyst av sann-
hetens Ånd.
16 Ja, jeg forteller deg dette så

du kan vite at det er ingen, uten
Gud, som akjenner dine tanker
og ditt bhjertes hensikter.
17 Jeg forteller deg disse ting

så de kan være et vitnesbyrd for
deg om at de ord, eller det verk
du har skrevet, er asant.

18 Vær derfor aflittig, og bstå
trofast med min tjener Joseph i
alle vanskelige omstendigheter
han måtte komme i for ordets
skyld.

19 Forman ham når han feiler,
og motta også formaninger fra
ham. Vær tålmodig, vær sindig,
vis måtehold, ha tålmodighet,
tro, håp og kjærlighet.

20 Se, du er Oliver, og jeg har
talt til deg på grunn av dine
ønsker. aGjem derfor disse ord
i ditt hjerte. Vær trofast og flit-
tig i å holde Guds befalinger,
og jeg vil omfavne deg i min
kjærlighets armer.
21 Se, jeg er Jesus Kristus,

aGuds Sønn. Jeg er den samme
som kom til mitt beget, og mine
egne tok ikke imot meg. Jeg er
clyset som skinner i dmørket, og
mørket fatter det ikke.

22 Sannelig, sannelig sier jeg
deg, hvis du ønsker enda et vit-
nesbyrd, så husk den natten
da du ropte til meg i ditt hjerte
om å få avite sannheten av
disse ting.

23 Talte jeg ikke afred til ditt
sinn om saken? Hvilket større
bvitnesbyrd kan du få enn det
som kommer fra Gud?

24 Og nå se, du har mottatt et
vitnesbyrd, for hvis jeg har for-
talt deg noe som intet menne-
ske vet, har du da ikke mottatt
et vitnesbyrd?

25 Og se, jeg gir deg en gave
hvis du ønsker det av meg, til å
aoversette likesom min tjener
Joseph.

26 Sannelig, sannelig sier jeg
deg at det finnes aopptegnelser
som inneholder mye av mitt
evangelium, men de er blitt
holdt tilbake på grunn av folkets
bugudelighet.

27 Og nå befaler jeg deg at
hvis du har gode ønsker — et
ønske om å samle deg skatter i
himmelen — da skal du med
din gave hjelpe til å bringe

15a vs Sinn.
16a 1 Krøn 28:9;

Mat 12:25;
Heb 4:12;
Mosiah 24:12;
3 Ne 28:6.
vs Allvitende.

b 1 Kong 8:39.
17a L&p 18:2.
18a vs Flid.

b L&p 124:95–96.

20a Ether 3:21;
L&p 84:85.

21a vs Jesus Kristus.
b Joh 1:10–12;

Apg 3:13–17;
3 Ne 9:16;
L&p 45:8.

c Joh 1:5;
L&p 10:58.
vs Lys, Kristi lys.

d vs Mørke, åndelig.

22a vs Dømmekraftens
gave.

23a vs Fred.
b 1 Joh 5:9; L&p 18:2.

25a Mosiah 8:13;
L&p 5:4; 9:1–5, 10.

26a L&p 8:1; 9:2.
vs Skriftene —
Profetier om hellige
skrifter.

b vs Ugudelig(e).
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frem i lyset de deler av mine
askrifter som har vært skjult på
grunn av ugudelighet.
28 Og nå, se, jeg gir deg, og

likeledes min tjener Joseph, nøk-
lene til denne gave som skal
bringe dette verk frem i lyset,
og ved to eller tre avitners ord
skal ethvert ord stå fast.

29 Sannelig, sannelig sier jeg
dere, hvis de forkaster mine ord
og denne del av mitt evangeli-
um og min gjerning, velsignet
er dere, for de kan ikke gjøre
mer mot dere enn de gjorde
mot meg.

30 Og selv om de agjør mot
dere som de gjorde mot meg,
velsignet er dere, for dere skal
bbo hos meg i cherlighet.

31 Men hvis de ikke aforkaster
mine ord som skal stadfestes
ved det bvitnesbyrd som skal
bli gitt, velsignet er de, og da
skal dere ha glede over frukten
av deres arbeide.

32 Sannelig, sannelig sier jeg
dere som jeg sa til mine disipler,

hvor to eller tre er aforsamlet i
mitt navn angående en sak, se,
der vil jeg være bmidt iblant
dem, slik jeg også er midt
iblant dere.

33 aVær ikke redde for å gjøre
godt, mine sønner, for det som
dere bsår, det skal dere også
høste. Hvis dere derfor sår det
gode, skal deres lønn være å
høste det gode.

34 Derfor, frykt ikke, lille hjord,
gjør godt, la jord og helvete for-
ene seg mot dere, for hvis dere
er bygget på min aklippe, kan
de ikke få overhånd.

35 Se, jeg fordømmer dere ikke.
Gå bort og asynd ikke mer,
arbeid sindig med det jeg har
befalt dere.

36 aSe hen til meg i enhver tan-
ke, tvil ikke, frykt ikke.

37 aSe sårene som gjennom-
trengte min side, og også bnag-
lemerkene i mine hender og
føtter, vær trofaste, hold mine
bud, og dere skal carve dhim-
melens rike. Amen.

KAPITTEL 7

Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Oliver Cowdery i Harmony,
Pennsylvania, i april 1829 da de adspurte Herren gjennom urim og
tummim om hvorvidt Johannes, den elskede disippel, fremdeles levde i

27a L&p 35:20.
28a 5M 19:15;

2 Kor 13:1;
2 Ne 27:12–14;
L&p 128:3.

30a L&p 5:22; 135:1–7.
vs Martyr,
martyrium.

b Åp 3:21.
c vs Herlighet.

31a 3 Ne 16:10–14;
L&p 20:8–15.

b vs Vitne, vitnesbyrd.

32a Mat 18:19–20.
vs Enhet, enighet.

b L&p 29:5; 38:7.
33a vs Mot, modig.

b Gal 6:7–8;
Mosiah 7:30–31;
Alma 9:28;
L&p 1:10.

34a Sal 71:3;
Mat 7:24–25;
1 Kor 10:1–4;
Hel 5:12;
L&p 10:69;

18:4, 17; 33:13;
Moses 7:53.
vs Klippe (sten).

35a Joh 8:3–11.
36a Jes 45:22; L&p 43:34.
37a vs Jesus Kristus —

Vitnesbyrd om Jesus
Kristus.

b vs Korsfestelse.
c Mat 5:3, 10;

3 Ne 12:3, 10.
d vs Rike, Guds eller

himmelens.



Lære og pakter 7:1–8 14

kjødet eller var død. Åpenbaringen er en oversatt versjon av den oppteg-
nelse som ble skrevet på pergament av Johannes og gjemt av ham (History
of the Church 1:35–36).

1–3: Johannes, den elskede, skal
leve inntil Herren kommer. 4–8:
Peter, Jakob og Johannes har evan-
geliets nøkler.

OG Herren sa til meg:
Johannes, min aelskede,

hva bønsker du? For hvis du
ber om hva du ønsker, skal det
bli gitt deg.

2 Og jeg sa til ham: Herre, gi
meg makt over adøden så jeg
kan leve og bringe sjeler til deg.

3 Og Herren sa til meg: Sanne-
lig, sannelig, sier jeg deg, fordi
du ønsker dette, skal du abli på
jorden inntil jeg kommer i min
bherlighet, og skal cprofetere
for nasjoner, slekter, tungemål
og folk.
4 Og av denne grunn sa Herren

til Peter: Om jeg vil at han skal
bli til jeg kommer, hva angår
det deg? For han ønsket av meg

at han kunne bringe sjeler til
meg, men du ønsker at du snart
kan komme til meg i mitt arike.
5 Jeg sier deg, Peter: Dette var

et godt ønske, men min elskede
har ønsket at han kunne gjøre
mer, eller et enda større arbei-
de blant menneskene enn han
før har gjort.

6 Ja, han har påtatt seg et stør-
re verk, derfor vil jeg la ham bli
som en luende ild og en atjenen-
de engel. Han skal betjene de
som skal bli barvinger til frelse
som bor på cjorden.
7 Og jeg vil at du skal betjene

ham og din bror Jakob, og til
dere tre vil jeg gi denne myndig-
het og anøklene til denne tje-
neste inntil jeg kommer.

8 Sannelig sier jeg dere, dere
skal begge få ifølge deres øn-
sker, for dere agleder dere begge
over det dere har ønsket.

KAPITTEL 8

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Oliver Cowdery i
Harmony, Pennsylvania, i april 1829 (History of the Church 1:36–37).
Under oversettelsen av Mormons bok ønsket Oliver — som fortsatte å
arbeide som skriver og skrev etter profetens diktat — å kunne motta
oversettelsens gave. Herren besvarte hans påkallelse ved å gi denne
åpenbaringen.

7 1a vs Johannes, sønn
av Sebedeus.

b 3 Ne 28:1–10.
2a Luk 9:27.

vs Død, fysisk.
3a Joh 21:20–23.

vs Forvandlede
skapninger.

b vs Herlighet; Annet
komme, Jesu Kristi.

c Åp 10:11.
4a vs Rike, Guds eller

himmelens.
6a L&p 130:5.

b L&p 76:86–88.
c Joh 10:8–11;

L&p 77:14.
7a Mat 16:19;

Apg 15:7;
JS—H 1:72.
vs Nøkler,
prestedømmets.

8a vs Glede.
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1–5: Åpenbaring kommer ved Den
Hellige Ånds kraft. 6–12: Kunn-
skap om Guds mysterier, og kraft
til å oversette oldtidens opptegnel-
ser, kommer ved tro.

OLIVER aCowdery, sannelig,
sannelig sier jeg deg, så

sant Herren lever, han som er
din Gud og din Forløser, like
sikkert skal du motta bkunnskap
om hva du enn cber om i tro,
med et ærlig hjerte, med tro på
at du skal motta kunnskap om
graveringene av gamle doppteg-
nelser fra fordums tid som inne-
holder de deler av mine skrifter
som er blitt omtalt av min Ånds
eåpenbaring.
2 Ja, se, jeg vil afortelle deg i

ditt sinn og i ditt bhjerte ved
cDen Hellige Ånd som skal
komme over deg og som skal
bo i ditt hjerte.
3 Nå, se, dette er åpenbarin-

gens ånd. Se, dette er den ånd
hvorved Moses førte Israels
barn gjennom aRødehavet på
tørr grunn.
4 Derfor, dette er din gave. Be-

nytt den, og velsignet er du, for
den skal befri deg ut av dine
fienders hender, ellers hvis det
ikke var slik, ville de drepe deg
og ødelegge din sjel.

5 O husk disse aord og hold

mine bud. Husk, dette er din
gave.

6 Nå, dette er ikke hele din
gave, for du har en annen gave,
som er Arons gave. Se, den har
fortalt deg mange ting.

7 Se, det er ingen annen kraft
enn Guds kraft som kan få den-
ne Arons gave til å være hos
deg.

8 Derfor, tvil ikke, for den er
Guds gave, og du skal holde
den i dine hender og utføre vid-
underlige gjerninger. Og ingen
makt skal være istand til å ta
den fra deg ut av dine hender,
for den er Guds verk.

9 Og derfor, hva som helst du
ber meg fortelle deg ved dette
middel, det vil jeg gi deg, og du
skal få kunnskap om den.

10 Husk at uten atro kan du
intet gjøre. Derfor, be i tro. Vis
ikke ringeakt for disse ting, bbe
ikke om noe som du ikke burde
be om.

11 Be om å få kjenne Guds my-
sterier og om å kunne aoverset-
te og motta kunnskap fra alle
de gamle opptegnelser som har
vært skjult, som er hellige, og
det skal gå deg ifølge din tro.

12 Se, det er jeg som har talt
dette, og jeg er den samme som
talte til deg fra begynnelsen av.
Amen.

8 1a JS—H 1:66.
vs Cowdery, Oliver.

b vs Kunnskap.
c vs Bønn.
d L&p 6:26–27; 9:2.
e L&p 5:16.

2a L&p 9:7–9.

vs Åpenbaring.
b vs Hjerte.
c vs Hellige Ånd, Den.

3a 2M 14:13–22;
5M 11:4;
1 Ne 4:2;
Mosiah 7:19.

vs Rødehavet.
5a 5M 11:18–19.

10a vs Tro.
b L&p 88:63–65.

11a L&p 9:1, 10.
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KAPITTEL 9
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Oliver Cowdery i
Harmony, Pennsylvania, i april 1829 (History of the Church 1:37–38).
Oliver formanes til å være tålmodig, og anbefales for øyeblikket å være
tilfreds med å skrive etter oversetterens diktat og ikke forsøke å oversette.

1–6: Andre fordums opptegnelser
vil senere bli oversatt. 7–14: Mor-
mons bok blir oversatt ved studium
og åndelig bekreftelse.

SE, jeg sier deg, min sønn,
at fordi du ikke aoversatte

ifølge det du ønsket av meg,
men igjen begynte å bskrive for
min tjener Joseph Smith jr., vil
jeg du skal fortsette inntil du
blir ferdig med denne oppteg-
nelsen som jeg har betrodd ham.

2 Og se, da har jeg aandre bopp-
tegnelser som jeg vil gi deg kraft
til å hjelpe ham å oversette.

3 Vær tålmodig, min sønn, jeg
har en vis hensikt med dette,
og det er ikke nødvendig at du
oversetter nå.

4 Se, det arbeid du er kalt til å
gjøre, er å skrive for min tjener
Joseph.

5 Og se, det er fordi du ikke
fortsatte slik du gjorde da du
begynte å oversette, at jeg har
tatt dette privilegium fra deg.

6 aKnurr ikke, min sønn, for
jeg har en vis hensikt med å be-
handle deg på denne måten.

7 Se, du har ikke forstått, du
har antatt at jeg ville gi det til
deg selv om du ikke tenkte mer
på det enn å adspørre meg.

8 Men se, jeg sier deg at du må
atenke det ut i ditt sinn, så må
du badspørre meg om det er rik-
tig, og hvis det er riktig, vil jeg
forårsake en cbrennende følelse
i ditt dbryst, derfor skal du eføle
at det er riktig.

9 Men hvis det ikke er riktig,
skal du ikke ha slike følelser,
men dine tanker skal asløves så
du skal glemme det som er galt.
Derfor kan du ikke skrive det
som er hellig, uten at det blir
gitt deg av meg.

10 Hvis du hadde visst dette,
kunne du ha aoversatt, allikevel
er det ikke gagnlig at du over-
setter nå.

11 Se, det var gagnlig da du
begynte, men du afryktet, og
tiden er forbi, og det er ikke
gagnlig nå.

12 For ser du ikke at jeg har gitt
min tjener aJoseph tilstrekkelig
styrke til å oppveie dette? Og
ingen av dere har jeg fordømt.

9 1a L&p 8:1, 11.
b JS—H 1:67.

2a En hentydning
til annen over-
settervirksomhet
innbefattet Joseph
Smiths oversettelse
av Bibelen og av
Abrahams bok, der

Oliver Cowdery
assisterte som
skriver.
vs Joseph Smiths
oversettelse (jso).

b L&p 6:26; 8:1.
6a vs Knurre.
8a vs Fordype seg.

b vs Bønn.

c vs Inspirasjon,
inspirere; Vitne,
vitnesbyrd.

d Luk 24:32.
e L&p 8:2–3.

9a L&p 10:2.
10a L&p 8:11.
11a vs Frykt.
12a L&p 18:8.
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13 Gjør dette som jeg har befalt
deg, og du skal ha fremgang,
vær trofast og gi ikke etter for
noen afristelse.

14 Stå fast i det aarbeid som

jeg har bkalt deg til, og ikke et
hår på ditt hode skal gå tapt, og
du skal bli cløftet opp på den
ytterste dag. Amen.

KAPITTEL 10

Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Harmony, Pennsylvania, som-
meren 1828 (History of the Church 1:20–23). I denne forteller Herren
Joseph om forandringer som ugudelige menn har foretatt i de 116 sider
av manuskriptet til Mormons bok som ble oversatt fra Lehis bok. Disse
manuskriptsidene hadde kommet bort fra Martin Harris mens han mid-
lertidig var betrodd disse arkene. (Se sammendrag av kapittel 3.) Den
ondskapsfulle planen gikk ut på å vente på en ny oversettelse av innhol-
det av de stjålne sidene, og deretter bringe oversetteren i vanry ved å vise
til uoverensstemmelser som var oppstått på grunn av forandringene. At
denne onde hensikt var unnfanget av den onde og var kjent av Herren
allerede da nephittenes historiker, Mormon, i fordums tid foretok sin forkor-
telse av alle platene, fremgår av Mormons bok (Se Mormons ord 1:3–7).

1–26: Satan oppegger ugudelige
mennesker til å gjøre motstand mot
Herrens verk. 27–33: Han forsøker
å ødelegge menneskenes sjeler. 34–
52: Evangeliet skal komme til la-
manittene og til alle nasjoner ved
Mormons bok. 53–63: Herren vil
opprette sin kirke og sitt evangeli-
um blant menneskene. 64–70: Han
vil samle dem som omvender seg, i
sin kirke, og vil frelse de lydige.

SE, jeg sier deg at fordi du
overlot de skrivelser som du

hadde fått kraft til å oversette
ved hjelp av aurim og tummim, i
hendene på en bugudelig mann,
har du mistet dem.

2 Og du mistet også din gave
samtidig, og ditt asinn ble for-
mørket.

3 Likevel er den nå agitt deg
igjen, se derfor til at du er tro-
fast, og fortsett som du har
begynt inntil resten av overset-
telsesarbeidet er ferdig.

4 Løp ikke ahurtigere eller ar-
beid mer enn du har bstyrke og
midler til for å kunne oversette,
men vær cflittig inntil enden.
5 aBe alltid så du kan seire, ja,

så du kan seire over Satan og
at du kan unnslippe Satans tje-
neres hender som støtter hans
verk.

6 Se, de har forsøkt å aødelegge

13a vs Friste, fristelse.
14a 1 Kor 16:13.

b vs Kall, kalle,
kalt av Gud.

c Alma 13:29;
L&p 17:8.

10 1a vs Urim og
tummim.

b L&p 3:1–15.
2a vs Sinn.
3a L&p 3:10.
4a Mosiah 4:27.

b 2M 18:13–26.
c Mat 10:22.

vs Flid.
5a 3 Ne 18:15–21.

vs Bønn.
6a L&p 5:32–33; 38:13.
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deg, ja, selv den bmann som
du har hatt tillit til, har forsøkt
å ødelegge deg.

7 Og av denne grunn sa jeg at
han er en ugudelig mann, for
han har forsøkt å ta bort det
som var betrodd deg, og han
har også forsøkt å ødelegge din
gave.

8 Og fordi du har overlatt
skrivelsene i hans hender, se,
ugudelige menn har tatt dem
fra deg.

9 Derfor har du overlatt dem —
ja, det som var hellig — til ugu-
delighet.

10 Og se, aSatan har lagt det i
deres hjerter å forandre ordene
som du har latt skrive — eller
som du har oversatt — og som
du har latt gå ut av dine hender.

11 Og se, jeg sier deg at fordi
de har forandret ordene, gir de
en annen mening enn det du
oversatte og lot skrive.

12 Og på denne måten har dje-
velen forsøkt å legge en listig
plan for å ødelegge dette verk.

13 For han har lagt i deres
hjerter å gjøre dette så de ved å
lyve kunne si at de har afanget
deg i ordene som du hevdet du
hadde oversatt.

14 Sannelig sier jeg deg at jeg
vil ikke tillate at Satan får gjen-
nomføre sin onde plan i dette.

15 For se, han har lagt det i
deres hjerter at de skal få deg til
å friste Herren din Gud ved å be
om å få oversette det én gang til.

16 Og se, da sier de og tenker i
sine hjerter: Vi vil se om Gud
har gitt ham kraft til å overset-
te, hvis så er, vil han gi ham
kraft igjen.

17 Og hvis Gud gir ham kraft
igjen, eller hvis han oversetter
igjen, eller med andre ord, hvis
han frembringer de samme
ord — se, da har vi de samme
hos oss, og vi har forandret
dem.

18 Derfor vil de ikke stemme
overens, og vi vil si at han har
løyet i sine ord, og at han ikke
har noen gave og at han ikke
har noen kraft,

19 derfor vil vi ødelegge
ham — og verket også — og vi
vil gjøre dette for at vi ikke skal
bli gjort til skamme til slutt, og
for at vi kan få verdens ære.

20 Sannelig, sannelig sier jeg
deg at Satan har godt tak på
deres hjerter, og han aoppegger
dem til bmisgjerninger mot det
som er godt.

21 Og deres hjerter er aforder-
vet og fulle av bugudelighet
og avskyeligheter, og de celsker
dmørke fremfor lys fordi deres
egjerninger er onde, derfor vil
de ikke be meg om noe.

22 aSatan oppegger dem så
han kan blede deres sjeler til
fortapelse.

23 Og slik har han lagt en li-
stig plan og har tenkt å ødeleg-
ge Guds verk. Men jeg vil kreve
dette av deres hånd, og det skal

b L&p 5:1–2.
10a vs Djevel.
13a Jer 5:26.
20a 2 Ne 28:20–22.

b vs Synd.

21a L&p 112:23–24.
b vs Ugudelig(e).
c Moses 5:13–18.
d Mosiah 15:26.

vs Mørke, åndelig.

e Joh 3:18–21;
L&p 29:45.

22a 2 Ne 2:17–18.
b vs Friste, fristelse.
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bli til deres skam og fordøm-
melse på adommens dag.
24 Ja, han oppegger deres hjer-

ter til vrede mot dette verk.
25 Ja, han sier til dem: Bedra

og ligg på lur for å fange så dere
kan ødelegge, se, det er ikke noe
galt i det. Og således smigrer
han dem og forteller dem at det
ikke er noen synd å alyve for å
kunne fange et menneske i en
løgn, så de kan ødelegge ham.

26 Og således smigrer han dem
og aleder dem bort inntil han
trekker deres sjeler ned til bhel-
vete. Og således lar han dem
bli fanget i deres egen csnare.
27 Og således farer og flakker

han aomkring på jorden og
forsøker å bødelegge menne-
skenes sjeler.

28 Sannelig, sannelig sier jeg
deg, ve den som lyver for å abe-
dra, fordi han mener en annen
lyver for å bedra, for slike skal
ikke unnslippe bGuds rettfer-
dighet.
29 Nå, se, de har forandret dis-

se ord fordi Satan sier til dem:
Han har bedratt dere. Og såle-
des smigrer han dem på avveie,
til å gjøre misgjerninger for å få
deg til å afriste Herren din Gud.
30 Se, jeg sier deg at du skal

ikke oversette om igjen de ord
som du har latt gå ut av dine
hender.

31 For se, de skal ikke fullføre

sine onde planer ved å lyve mot
disse ord. For se, hvis du skulle
frembringe de samme ord, vil de
si at du har løyet — og at du har
hevdet du har oversatt, men at
du har motsagt deg selv.

32 Og se, de vil utgi dette, og
Satan vil forherde folkets hjerter
og oppegge dem til vrede mot
deg så de ikke vil tro mine ord.

33 Således tenker aSatan å få
overhånd over ditt vitnesbyrd i
denne generasjon for at verket
ikke skal komme frem i denne
generasjon.

34 Men se, her er visdom, og
ettersom jeg vil synliggjøre
avisdom og gir deg befalinger
angående disse ting — om hva
du skal gjøre — så vis den ikke
til verden før du er ferdig med
oversettelsesarbeidet.

35 Undre deg ikke over at jeg
sa til deg: Her er visdom, vis
den ikke til verden — for jeg sa:
Vis den ikke til verden — for at
du kan bli bevart.

36 Se, jeg sier ikke at du ikke
skal vise den til de rettferdige.

37 Men da du ikke alltid kan
avgjøre hvem som er arettfer-
dig, eller da du ikke alltid kan
skjelne den ugudelige fra den
rettferdige — derfor sier jeg
deg: Forhold deg btaus inntil
jeg finner det tjenlig å kunngjø-
re for verden alle ting angåen-
de denne sak.

23a Hel 8:25;
L&p 121:23–25.

25a 2 Ne 2:18; 28:8–9;
Alma 10:17;
Moses 4:4.
vs Løgn.

26a vs Frafall.
b vs Helvete.

c Ord 29:5–6;
1 Ne 14:3.

27a Job 1:7.
b 2 Ne 28:19–23;

L&p 76:28–29.
28a vs Bedra, bedrageri.

b Rom 2:3.
vs Rettferdig,

rettferdighet.
29a Mat 4:7.
33a vs Djevel.
34a vs Visdom.
37a Mat 23:28.

b 2M 14:14.
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38 Og nå, sannelig sier jeg deg
at en beretning om de ating som
du har skrevet, og som er borte
fra dine hender, er gravert på
Nephis bplater.
39 Ja, og du husker det var

sagt i disse skrivelsene at en
mer utførlig beretning om disse
ting finnes på Nephis plater.

40 Og nå, fordi den beret-
ning som er gravert på Nephis
plater, er mer utførlig angåen-
de de ting som jeg i min
visdom ville bringe til folkets
kunnskap ved denne beret-
ning,

41 skal du derfor oversette gra-
veringene som er på aNephis
plater, inntil du kommer til
kong Benjamins regjeringstid,
eller inntil du kommer til det
som du har oversatt og som du
har i behold.

42 Og se, du skal utgi den som
Nephis opptegnelse, og således
vil jeg forvirre dem som har
forandret mine ord.

43 Jeg vil ikke tillate at de øde-
legger mitt verk, ja, jeg vil vise
dem at min visdom er større
enn djevelens list.

44 Se, de har bare en del, eller
en forkortelse, av Nephis be-
retning.

45 Se, det er mange ting gravert
på Nephis plater som kaster
større lys over mitt evangeli-
um. Derfor er det en vis hensikt
med at du skal oversette denne

første del av Nephis graverin-
ger og utgi den i dette verk.

46 Og se, alt det øvrige av dette
averk inneholder alle deler av
mitt bevangelium som mine hel-
lige profeter — ja, også mine di-
sipler — ci sine bønner ønsket
skulle komme frem til dette folk.

47 Og jeg sa til dem at det
skulle bli agitt dem i forhold til
btroen i deres bønner.

48 Ja, og dette var deres tro —
at mitt evangelium, som jeg ga
dem så de kunne forkynne det i
deres dager, kunne komme til
deres brødre, alamanittene, og
også til alle som var blitt lama-
nitter på grunn av frafall.

49 Nå, dette er ikke alt — troen
i deres bønner var at dette evan-
gelium også skulle gjøres kjent
dersom andre nasjoner skulle
komme til å eie dette land.

50 Og således etterlot de, gjen-
nom sine bønner en velsignelse
over dette land at hver den som
ville tro på dette evangelium i
dette land, kunne få evig liv.

51 Ja, så det kunne være fritt
for alle, uten hensyn til nasjon,
slekt, tungemål eller folk.

52 Og nå, se, i forhold til troen
i deres bønner vil jeg bringe
denne del av mitt evangelium
til mitt folks kunnskap. Se, jeg
frembringer den ikke for å øde-
legge det de har mottatt, men
for å bygge det opp.

53 Og av denne grunn har jeg

38a I forordet til den
første utgaven av
Mormons bok
forklarte Profeten
at innholdet av de
116 tapte sidene var
blitt oversatt fra en

del av platene kalt
“Lehis bok.”

b vs Plater.
41a Morm ord 1:3–7.
46a vs Mormons bok.

b vs Evangelium.
c Enos 1:12–18;

Mormon 8:24–26;
9:34–37.

47a 3 Ne 5:13–15;
L&p 3:19–20.

b vs Tro.
48a Moroni 10:1–5;

L&p 109:65–66.
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sagt: Hvis denne generasjon
ikke forherder sine hjerter, vil jeg
opprette min kirke iblant dem.
54 Nå sier jeg ikke dette for

å ødelegge min kirke, men jeg
sier det for å bygge opp min
kirke.

55 Derfor, de som tilhører min
kirke, behøver ikke å afrykte, for
det er de som skal barve chim-
melens rike.

56 Men det er de som ikke
afrykter meg og ikke holder
mine bud, men bygger seg bkir-
ker for cvinnings skyld — ja, og
alle som lever ugudelig og byg-
ger opp djevelens rike — ja,
sannelig, sannelig sier jeg deg,
at det er dem jeg vil forvirre
og få til å skjelve og ryste i sitt
indre.

57 Se, jeg er Jesus Kristus,
aGuds Sønn. Jeg kom til mitt
eget, og mine egne tok ikke
imot meg.
58 Jeg er alyset som skinner

i mørket, og mørket fatter det
ikke.

59 Jeg er den som sa til mine
disipler: Jeg har aandre bfår
som ikke hører til denne hjord,
og mange var det som ikke cfor-
sto meg.

60 Og jeg vil vise dette folk at
jeg hadde andre får, og at de
var en gren av aJakobs hus.
61 Og jeg vil bringe frem i lyset

deres vidunderlige gjerninger
som de gjorde i mitt navn.

62 Ja, og jeg vil også bringe
frem i lyset mitt evangelium
som ble gitt til dem, og se,
de skal ikke fornekte det som
du har mottatt, men de skal
bygge det opp og skal bringe
frem i lyset sannheten i min
alære, ja, den eneste lære som
er i meg.

63 Og dette gjør jeg for at jeg
kan grunnfeste mitt evangeli-
um, for at det ikke skal være så
mye strid. Ja, aSatan oppegger
folkets hjerter til bstrid om min
lære, og i dette farer de vill,
for de cforvrenger Skriftene og
forstår dem ikke.

64 Derfor vil jeg avdekke det-
te store mysterium for dem.

65 For se, jeg vil asamle dem
som en høne samler sine kyllin-
ger under sine vinger — hvis
de ikke forherder sine hjerter.

66 Ja, de kan komme hvis de
vil og nyte vederlagsfritt av
alivets vann.
67 Se, dette er min lære: Enhver

som omvender seg og akommer
til meg, er min bkirke.

68 Enhver som alærer mer el-
ler mindre enn dette, er ikke av
meg, men er bimot meg, derfor
er han ikke av min kirke.

69 Og nå, se, alle som er av
min kirke og forblir trofaste i

55a vs Frykt.
b Mat 5:10.
c vs Rike, Guds eller

himmelens.
56a Pred 12:13–14.

b vs Djevel —
Djevelens kirke.

c 4 Ne 1:26.
57a Rom 1:4.

58a L&p 6:21.
59a Joh 10:16.

b vs Gode hyrde.
c 3 Ne 15:16–18.

60a vs Herrens vingård.
62a 3 Ne 11:31–40.
63a vs Djevel.

b vs Strid (trette).
c 2 Pet 3:16.

65a Luk 13:34;
3 Ne 10:4–6;
L&p 43:24.

66a vs Levende vann.
67a Mat 11:28–30.

b vs Jesu Kristi Kirke.
68a 3 Ne 11:40.

b Luk 11:23.
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min kirke inntil enden, dem vil
jeg grunnfeste på min aklippe,
og bhelvetes porter skal ikke få
makt over dem.

70 Og nå, husk ordene fra ham
som er verdens liv og alys, din
Forløser, din bHerre og din
Gud. Amen.

KAPITTEL 11

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til hans bror Hyrum
Smith i Harmony, Pennsylvania, i mai 1829 (History of the Church
1:39–46). Denne åpenbaringen ble mottatt gjennom urim og tummim
som svar på Josephs påkallelse og spørsmål. I History of the Church
antydes det at denne åpenbaringen ble mottatt etter gjengivelsen av Det
aronske prestedømme.

1–6: De som arbeider i vingården,
vil bli frelst. 7–14: Søk visdom,
rop omvendelse og stol på Ånden.
15–22: Hold budene og studer
Herrens ord. 23–27: Fornekt ikke
åpenbaringens og profetiens ånd.
28–30: De som mottar Kristus,
blir Guds sønner.

ET stort og avidunderlig verk
er iferd med å komme frem

blant menneskenes barn.
2 Se, jeg er Gud, gi aakt på

mitt bord som er levende og
ckraftig, dskarpere enn et tveeg-
get sverd så det kløver både
ledd og marg, derfor, gi akt på
mine ord.

3 Se, marken er allerede ahvit
til innhøstning, derfor, den som
ønsker å høste, la ham kraftig
støte frem med sin sigd og høs-
te mens det er dag så han kan

bvinne cevig frelse for sin sjel i
Guds rike.

4 Ja, enhver som vil støte frem
med sin asigd og høste, er kalt
av Gud.

5 Derfor, hvis du vil abe meg,
skal du få, hvis du vil banke på,
skal det lukkes opp for deg.

6 Nå, ettersom du har bedt, se
jeg sier deg, hold mine bud og
søk å fremme og grunnfeste
aSions sak.
7 Søk ikke etter arikdom, men

etter bvisdom, og se, Guds my-
sterier skal foldes ut for deg, og
da skal du bli rik. Se, den som
har evig liv er rik.

8 Sannelig, sannelig sier jeg
deg, hva du enn ønsker av meg,
således skal det gå deg, og hvis
du ønsker det, skal du bli et
redskap til å gjøre mye godt i
denne generasjon.

69a vs Klippe (sten).
b Mat 16:18;

2 Ne 4:31–32;
L&p 17:8; 128:10.

70a vs Lys, Kristi lys.
b vs Jesus Kristus.

11 1a Jes 29:14; L&p 4.
vs Gjengivelsen
av evangeliet.

2a 1 Ne 15:23–25;
L&p 1:14; 84:43–45.

b Heb 4:12.
c Alma 4:19; 31:5.
d Hel 3:29–30; L&p 6:2.

3a L&p 12:3.
b Luk 18:22; Hel 5:8.
c 1 Tim 6:19.

4a Åp 14:15; L&p 14:3–4.

5a vs Bønn.
6a Jes 52:7–8;

L&p 66:11.
vs Sion.

7a 1 Kong 3:11–13;
2 Ne 26:31;
Jak bok 2:17–19;
L&p 38:39.

b vs Visdom.
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9 aTal ikke om annet enn bom-
vendelse til denne generasjon.
Hold mine bud, og hjelp til med
å bringe mitt verk frem cifølge
mine befalinger, og du skal bli
velsignet.

10 Se, du har en agave, eller du
skal motta en gave, hvis du ber
til meg i tro, med et bærlig hjer-
te og tror på Jesu Kristi kraft,
eller på min kraft som taler til
deg.

11 For se, det er jeg som taler,
se, jeg er alyset som skinner i
mørket, og ved min bkraft gir
jeg disse ord til deg.

12 Og nå, sannelig, sannelig
sier jeg deg, sett din alit til den
bÅnd som leder til å gjøre godt,
ja, til å handle rettferdig, til å
cvandre dydmykt, til å edømme
rettferdig, og dette er min Ånd.

13 Sannelig, sannelig, sier
jeg deg, jeg vil gi deg av min
Ånd som skal aopplyse ditt
bsinn, som skal fylle din sjel
med cglede.

14 Og da skal du vite, eller
ved dette skal du vite, alle ting,
hva som helst du ønsker av
meg som gjelder arettferdighet,
med tro og tillit til meg, det
skal du få.
15 Se, jeg befaler deg at du ikke

må anta at du er kalt til å for-
kynne før du er akalt.
16 Vent litt til, inntil du skal få

mitt ord, min aklippe, min kirke
og mitt evangelium så du med
sikkerhet kan kjenne min lære.

17 Og se, da skal det skje deg
ifølge dine ønsker, ja, også iføl-
ge din tro.

18 Hold mine bud, ikke tal, ty
til min Ånd.

19 Ja, ahold deg nær til meg av
hele ditt hjerte, så du kan hjel-
pe til med å bringe frem i lyset
de ting som er blitt omtalt, ja,
oversettelsen av mitt verk, vær
tålmodig inntil du har utført det.

20 Se, dette er din gjerning —
å aholde mine bud, ja, av all
makt, sinn og styrke.

21 Søk ikke å forkynne mitt
ord, men søk først å aerholde
mitt ord, og så skal din tunge
bli løst. Hvis du da ønsker det,
skal du få min Ånd og mitt ord,
ja, Guds kraft til å overbevise
menneskene.

22 Men ikke tal nå, studer amitt
ord som er kommet frem blant
menneskenes barn, og bstuder
også cmitt ord som skal komme
frem blant menneskenes barn,
eller det som nå oversettes, ja,
inntil du har tilegnet deg alt

9a L&p 19:21–22.
b vs Omvende,

omvendelse.
c L&p 105:5.

10a L&p 46:8–12.
b Luk 8:15.

11a vs Lys, Kristi lys.
b vs Kraft, makt.

12a L&p 84:116.
vs Tillit.

b Rom 8:1–9;
1 Joh 4:1–6.

c vs Vandre, vandre

med Gud.
d vs Ydmyk, å

ydmyke, ydmykhet.
e Mat 7:1–5;

Alma 41:14–15.
13a L&p 76:12.

b vs Sinn.
c vs Glede.

14a vs Rettferdig,
rettferdighet.

15a Trosart 1:5.
vs Myndighet; Kall,
kalle, kalt av Gud.

16a L&p 6:34.
vs Klippe (sten).

19a Jak bok 6:5;
L&p 98:11.

20a vs Lydighet, lydig,
(ad)lyde.

21a Alma 17:2–3;
L&p 84:85.

22a dvs Bibelen.
b vs Skriftene —

Skriftenes verdi.
c dvs Mormons bok.
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som jeg skal dgi til menne-
skenes barn i denne generasjon,
og så skal du få alle ting lagt
til.

23 Se, du er aHyrum, min sønn.
bSøk Guds rike, og alle ting skal
du få lagt til ifølge det som er
rettferdig.

24 aBygg på min klippe som er
mitt bevangelium.

25 Fornekt ikke aåpenbarin-
gens ånd, ei heller bprofetiens
ånd, for ve den som fornekter
disse ting.
26 Derfor, samle deg askatter

i ditt hjerte inntil den tid da

du ifølge min visdom skal gå
frem.

27 Se, jeg taler til alle som har
gode ønsker og har agrepet fatt
i sin sigd for å høste.

28 Se, jeg er aJesus Kristus,
Guds Sønn. Jeg er verdens liv
og blys.
29 Jeg er den som kom til mitt

eget, men mine egne tok ikke
imot meg.

30 Men sannelig, sannelig sier
jeg deg, at alle som tar imot
meg, til dem vil jeg gi akraft til
å bli bGuds sønner, ja, til dem
som tror på mitt navn. Amen.

KAPITTEL 12

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Joseph Knight senior
i Harmony, Pennsylvania, i mai 1829 (History of the Church 1:47–48).
Joseph Knight trodde på det Joseph Smith fortalte om at han hadde
platene til Mormons bok i sin besittelse og om oversettelsesarbeidet som
da pågikk. Han hadde flere ganger gitt økonomisk støtte til Joseph Smith
og hans skriver, og dette gjorde det mulig for dem å fortsette med
oversettelsen. På Joseph Knights anmodning adspurte profeten Herren
og mottok denne åpenbaringen.

1–6: De som arbeider i vingården,
vil oppnå frelse. 7–9: Alle som øn-
sker og er skikket til det, kan hjelpe
til med Herrens arbeide.

aET stort og vidunderlig verk
er iferd med å komme frem

blant menneskenes barn.
2 Se, jeg er Gud, gi akt på mitt

ord som er levende og kraftig,

skarpere enn et tveegget sverd
så det kløver både ledd og marg,
derfor, gi akt på mine ord.

3 Se, marken er allerede hvit
til innhøstning, derfor, den som
ønsker å høste, la ham kraftig
støte frem med sin sigd og høs-
te mens det er dag så han kan
vinne evig frelse for sin sjel i
Guds rike.

d Alma 29:8.
23a JS—H 1:4.

b Mat 6:33.
24a Mat 7:24–27.

b vs Evangelium.
25a vs Åpenbaring.

b Åp 19:10.

vs Profeti, profetere.
26a 5M 11:18;

L&p 6:20; 43:34;
JS—M 1:37.

27a vs Misjonærarbeide.
28a vs Jesus Kristus.

b vs Lys, Kristi lys.

30a Joh 1:12.
b vs Guds sønner

og døtre.
12 1a Se L&p 11:1–6

for samme
krysshenvisninger.
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4 Ja, enhver som vil støte frem
med sin sigd og høste, er kalt
av Gud.

5 Derfor, hvis du vil be
meg, skal du få, hvis du vil
banke på, skal det lukkes opp
for deg.

6 Nå, ettersom du har bedt, se
jeg sier deg, hold mine bud og
søk å fremme og grunnfeste
Sions sak.

7 Se, jeg taler til deg, og også

til alle som ønsker å fremme og
grunnfeste dette verk.

8 Og ingen kan hjelpe til med
dette arbeidet medmindre han
er aydmyk og full av bkjærlighet,
har ctro, dhåp og ekjærlighet og
er måteholden i alt som han blir
betrodd å ta vare på.

9 Se, jeg som taler disse ord, er
verdens lys og liv, derfor, gi akt
av hele din styrke, og da er du
kalt. Amen.

KAPITTEL 13
Joseph Smith og Oliver Cowdery blir ordinert til Det aronske prestedømme
ved bredden av elven Susquehanna i nærheten av Harmony, Pennsylvania,
den 15. mai 1829 (History of the Church 1:39–42). Ordinasjonen ble
utført ved en engels hender, og han fortalte at han var Johannes, den
samme som kalles døperen Johannes i Det nye testamente. Engelen
forklarte at han handlet under ledelse av de fordums apostler Peter, Jakob
og Johannes, som hadde nøklene til det høyere prestedømme som ble kalt
Melkisedeks prestedømme. Løftet ble gitt til Joseph og Oliver om at når
tiden var inne, ville Melkisedeks prestedømme bli overdratt til dem. (Se
også kapittel 27:7, 8, 12.)

Det aronske prestedømmes nøkler
og krefter blir forklart.

TIL dere, mine medtjenere,
aoverdrar jeg i Messias’ navn,

bArons prestedømme, som har
nøklene til cenglers betjening,

domvendelsens evangelium og
edåp ved nedsenkning til syn-
denes forlatelse, og dette skal
aldri mer borttas fra jorden
før fLevis sønner igjen ofrer
et offer til Herren i grettfer-
dighet.

KAPITTEL 14
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til David Whitmer i
Fayette, New York, i juni 1829 (History of the Church 1:48–50). Famili-

8a vs Ydmyk, å
ydmyke, ydmykhet.

b vs Kjærlighet.
c vs Tro.
d vs Håp.
e vs Nestekjærlighet.

13 1a JS—H 1:68–75.
vs Ordinere,
ordinasjon.

b L&p 27:8; 84:18–34.
vs Aronske
prestedømme, Det.

c vs Engler.
d vs Omvende,

omvendelse.
e vs Dåp, døpe.
f Se beretningen til

Oliver Cowdery

om gjengivelsen
av Det aronske
prestedømme sist i
Joseph Smith —
Historie. 5M 10:8;
1 Krøn 6:48;
L&p 128:24.

g vs Rettferdig,
rettferdighet.
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en Whitmer var blitt meget interessert i oversettelsen av Mormons bok.
Profeten flyttet til Peter Whitmer seniors hjem hvor han ble boende til
oversettelsen var ferdig og han hadde sikret seg opphavsretten til den
boken som var iferd med å bli utgitt. Tre av Whitmers sønner, som alle
hadde mottatt et vitnesbyrd om verkets ekthet, ble svært opptatt av
spørsmålet om sine personlig plikter. Denne åpenbaringen og de to neste
(kapittel 15 og 16) ble gitt som svar på en forespørsel gjennom urim og
tummim. David Whitmer ble senere et av de tre vitnene til Mormons bok.

1–6: De som arbeider i vingården,
vil bli frelst. 7–8: Evig liv er
den største av Guds gaver. 9–11:
Kristus skapte himlene og jorden.

ET stort og avidunderlig verk
er iferd med å komme frem

blant menneskenes barn.
2 Se, jeg er Gud, gi akt på mitt

ord som er levende og kraftig,
skarpere enn et tveegget sverd
så det kløver både ledd og marg,
derfor, gi akt på mine ord.

3 Se, marken er allerede hvit
til innhøstning, derfor, den som
ønsker å høste, la ham kraftig
støte frem med sin sigd og høs-
te mens det er dag så han kan
vinne evig frelse for sin sjel i
Guds rike.

4 Ja, enhver som vil støte frem
med sin sigd og høste, er kalt
av Gud.

5 Derfor, hvis du vil be meg,
skal du få, hvis du vil banke på,
skal det lukkes opp for deg.

6 Søk å fremme og opprette
mitt Sion. Hold mine bud i alle
ting.

7 Og hvis du aholder mine bud
og bholder ut til enden, skal du
få cevig liv som er den største
av alle Guds gaver.

8 Og det skal skje at hvis du ber
Faderen i mitt navn, med fast
tro, skal du motta aDen Hellige
Ånd som gir å tale så du kan stå
som et bvitne om de ting du
både skal chøre og se, og så du
også kan forkynne omvendelse
til denne generasjon.

9 Se, jeg er aJesus Kristus, den
blevende Guds cSønn, som
dskapte himlene og ejorden, et
flys som ikke kan skjules i
gmørket.
10 Derfor må jeg bringe frem

afylden av mitt evangelium, fra
bhedningefolkene og til Israels
hus.

11 Og se, du er David, og du er
kalt til å hjelpe til, og hvis du

14 1a Se L&p 11:1–6
for samme
krysshenvisninger.

7a 3M 26:3–12;
Joh 15:10;
Mosiah 2:22, 41;
L&p 58:2.

b vs Holde ut.
c 2 Ne 31:20; L&p 6:13.

vs Evig liv.
8a vs Hellige Ånd, Den.

b Mosiah 18:8–10.
vs Vitne, vitnesbyrd.

c Se De tre vitners
vitnesbyrd i
innledningen til
Mormons bok.

9a Mosiah 4:2;
L&p 76:20–24.

b Dan 6:27; Alma 7:6;
L&p 20:19.

c Rom 1:4.

d Joh 1:1–3, 14;
3 Ne 9:15;
L&p 45:1.
vs Skape, skapelse.

e Abr 4:12, 24–25.
f 2 Sam 22:29.

vs Lys, Kristi lys.
g vs Mørke, åndelig.

10a L&p 20:8–9;
JS—H 1:34.

b vs Hedningefolkene.
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gjør det og er trofast, skal du
bli velsignet, både åndelig og

timelig, og din lønn skal bli
stor. Amen.

KAPITTEL 15
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til John Whitmer i
Fayette, New York, i juni 1829 (History of the Church 1:50). (Se også
forordet til kapittel 14.) Budskapet er fortrolig og svært personlig fordi
Herren forteller om noe som bare var kjent av John Whitmer og ham selv.
John Whitmer ble senere ett av de åtte vitner til Mormons bok.

1–2: Herrens arm er over hele jor-
den. 3–6: Å forkynne evangeliet
og frelse sjeler er det som er av
størst verdi.

LYTT, min tjener John, og
hør Jesu Kristi, din Herres

og Forløsers ord.
2 For se, jeg taler til deg, skarpt

og akraftig, for min arm er over
hele jorden.
3 Og jeg vil fortelle deg det

som intet menneske har kjenn-
skap til, kun du og jeg.

4 For mange ganger har du
ønsket å få vite av meg hva som
ville være av størst verdi for deg.

5 Se, velsignet er du på grunn
av dette og for at du taler mine
ord som jeg har gitt deg ifølge
mine befalinger.

6 Og nå, se, jeg sier deg at det
som vil være av størst verdi for
deg, vil være å aforkynne om-
vendelse til dette folk, så du kan
bringe sjeler til meg, så du kan
bhvile med dem i min cFaders
drike. Amen.

KAPITTEL 16
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Peter Whitmer jr. i
Fayette, New York, i juni 1829 (History of the Church 1:51). (Se også
forordet til kapittel 14.) Peter Whitmer jr. ble senere ett av de åtte
vitnene til Mormons bok.

1–2: Herrens arm er over hele jor-
den. 3–6: Å forkynne evangeliet
og frelse sjeler er det som er av
størst verdi.

aLYTT, min tjener Peter, og
hør Jesu Kristi, din Herres

og Forløsers ord.
2 For se, jeg taler til deg, skarpt

og kraftig, for min arm er over
hele jorden.

3 Og jeg vil fortelle deg det
som intet menneske har kjenn-
skap til, kun du og jeg.

4 For mange ganger har du
ønsket å få vite av meg hva som
ville være av størst verdi for deg.

5 Se, velsignet er du på grunn

15 2a Hel 3:29–30.
vs Kraft, makt.

6a L&p 18:15–16.
vs Misjonærarbeide.

b vs Hvile.
c vs Fader i

Himmelen.
d vs Rike, Guds eller

himmelens.
16 1a Se L&p 15:1–6

for samme
krysshenvisninger.
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av disse ting og for at du taler
mine ord som jeg har gitt deg
ifølge mine befalinger.
6 Og nå, se, jeg sier deg at det

som vil være av størst verdi for

deg, vil være å forkynne om-
vendelse til dette folk, så du
kan bringe sjeler til meg, så du
kan hvile med dem i min Faders
rike. Amen.

KAPITTEL 17
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Oliver Cowdery,
David Whitmer og Martin Harris i Fayette, New York i juni 1829 før de
fikk se platene med graveringene som inneholdt opptegnelsen over Mor-
mons bok (History of the Church 1:52–57). Joseph og hans skriver,
Oliver Cowdery, hadde ved oversettelsen av platene til Mormons bok sett
at tre spesielle vitner skulle utpekes (se Ether 5:2–4, se også 2. Nephi
11:3 og 27:12). Oliver Cowdery, David Whitmer og Martin Harris ble
inspirert og fikk et sterkt ønske om å få være de tre spesielle vitner.
Profeten adspurte Herren, og som svar ble denne åpenbaringen gitt
gjennom urim og tummim.

1–4: Ved tro skal de tre vitner se
platene og andre hellige gjenstan-
der. 5–9: Kristus bærer vitnes-
byrd om at Mormons bok er
guddommelig.

SE, jeg sier dere at dere må
stole på mitt ord, og hvis

dere gjør det av hele deres hjer-
te, skal dere få ase bplatene og
likeledes brystplaten, cLabans
sverd, durim og tummim som
ble gitt til eJareds bror på fjellet
da han talte med Herren fansikt
til ansikt, samt den gmirakuløse
veiviseren som ble gitt til Lehi
mens han var i villmarken som
grenset til hRødehavet.

2 Og det er ved deres tro dere

skal få se dem, ja, ved den tro
som de fordums profeter hadde.

3 Og etter at dere har fattet tro
og har sett dem med deres
øyne, skal dere avitne om dem
ved Guds kraft.

4 Og dette skal dere gjøre
så min tjener, Joseph Smith jr.,
ikke skal bli ødelagt, så jeg kan
utføre mine rettferdige hensik-
ter for menneskenes barn ved
dette verk.

5 Og dere skal vitne om at
dere har sett dem, likesom min
tjener, Joseph Smith jr., har sett
dem, for det er ved min kraft at
han har sett dem, og det er for-
di han hadde tro.

6 Og han har oversatt aboken —

17 1a 2 Ne 27:12;
Ether 5:2–4;
L&p 5:15.
Se også De tre
vitners vitnesbyrd
i innledningen til
Mormons bok.

b Mormon 6:6;

JS—H 1:52.
vs Plater.

c 1 Ne 4:8–9;
2 Ne 5:14;
Jak bok 1:10;
Mosiah 1:16.

d vs Urim og tummim.
e Ether 3:1–28.

f 1M 32:30;
2M 33:11;
Moses 1:2.

g 1 Ne 16:10, 16, 26–29;
Alma 37:38–47.

h 1 Ne 2:5.
3a vs Vitne, vitnesbyrd.
6a vs Mormons bok.
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ja, den bdel som jeg har befalt
ham — og så sant deres Herre
og deres Gud lever, er den sann.

7 Derfor har dere mottatt den
samme kraft, den samme tro og
den samme gave som ham.

8 Og hvis dere følger disse
mine siste befalinger som jeg
har gitt dere, skal ahelvetes

porter ikke få makt over dere,
for min bnåde er tilstrekkelig
for dere, og dere skal bli cløftet
opp på den ytterste dag.

9 Og jeg, Jesus Kristus, deres
aHerre og Gud, har sagt dere
det, så jeg kan utføre mine rett-
ferdige hensikter for menne-
skenes barn. Amen.

KAPITTEL 18

Åpenbaring til profeten Joseph Smith, Oliver Cowdery og David Whitmer,
i Fayette, New York, i juni 1829 (History of the Church 1:60–64). Da
Det aronske prestedømme ble overdratt, fikk de løfte om å motta Det
melkisedekske prestedømme (se forordet til kapittel 13). Som svar på
bønn om å få mer kunnskap om saken, ga Herren denne åpenbaringen.

1–5: Skriftene viser hvordan
Kirken skal bygges opp. 6–8:
Verden modnes i ugudelighet. 9–
16: Sjeler er av stor verdi. 17–25:
For å oppnå frelse, må menneskene
påta seg Kristi navn. 26–36: De
tolvs kall og misjon åpenbares.
37–39: Oliver Cowdery og David
Whitmer skal velge ut De tolv.
40–47: For å oppnå frelse må
menneskene omvende seg, bli døpt
og holde budene.

NÅ, se, på grunn av det
som du, min tjener Oliver

Cowdery, har ønsket å få vite
av meg, gir jeg deg disse ord:
2 Se, jeg har mange ganger

åpenbart for deg ved min Ånd
at de ting du har skrevet, er

asanne, derfor vet du at de er
sanne.

3 Og fordi du vet at de er san-
ne, gir jeg deg en befaling at du
stoler på de ting som er askrevet.
4 For i dem er alle ting skre-

vet, om grunnvollen til min
kirke, mitt aevangelium og min
bklippe.

5 Derfor, hvis du bygger
min kirke på mitt evangeliums
og min klippes grunnvoll, skal
helvetes porter ikke få makt
over deg.

6 Se, averden modnes i ugude-
lighet, og det er nødvendig at
menneskenes barn vekkes til
omvendelse — både bhednin-
gefolkene og Israels hus.

7 Derfor, fordi du er blitt adøpt

b 2 Ne 27:22;
3 Ne 26:7–10.

8a Mat 16:18;
3 Ne 11:39;
L&p 10:69.

b vs Nåde.
c 1 Ne 13:37;

3 Ne 27:14–15, 22;
L&p 9:14.

9a vs Herre.
18 2a L&p 6:15–17.

3a L&p 98:11.
vs Skriftene —
Skriftenes verdi.

4a vs Evangelium.
b vs Klippe (sten).

6a vs Verden.
b vs Hedningefolkene.

7a JS—H 1:70–71.
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av min tjener Joseph Smith jr.
ifølge det jeg har befalt ham,
har han oppfylt det som jeg be-
falte ham.
8 Og nå, undres ikke over at

jeg har kalt ham i min hensikt,
en hensikt som jeg kjenner.
Derfor, hvis han aflittig bholder
mine bud, skal han bli cvelsig-
net med evig liv, og hans navn
er dJoseph.

9 Og nå, Oliver Cowdery, taler
jeg til deg, og også til David
Whitmer, og gir en befaling, for
se, jeg befaler alle mennesker
overalt at de skal omvende seg,
og jeg taler til dere som til min
aapostel Paulus, for dere er kalt
med det samme kall som han
var kalt med.
10 Husk at asjeler er av stor

bverdi i Guds øyne.
11 For se, Herren deres aForlø-

ser led bdøden i kjødet, derfor
cled han dalle menneskers smer-
te så alle mennesker kunne om-
vende seg og komme til ham.

12 Og han har astått opp fra de
døde så han kunne bringe alle
mennesker til seg på bomven-
delsens betingelser.

13 Og hvor stor er ikke hans

aglede over den sjel som om-
vender seg!

14 Derfor er dere kalt til å
arope omvendelse til dette folk.
15 Og om så skjer at dere skul-

le arbeide alle deres dager med
å rope omvendelse til dette folk
og bare bringer én asjel til meg,
hvor stor skal ikke deres glede
være med ham i min Faders
rike!

16 Og nå, hvis deres glede vil
bli stor med én sjel som dere
har bragt til meg i min aFaders
rike, hvor stor skal ikke deres
bglede bli om dere skulle cbrin-
ge mange sjeler til meg!

17 Se, dere har mitt evangeli-
um fremfor dere, og min klippe
og min afrelse.
18 aBe til Faderen i mitt bnavn

med fast tro på at dere skal få,
og dere skal ha Den Hellige Ånd
som åpenbarer alt som menne-
skenes barn ctrenger.
19 Og hvis dere ikke har atro,

bhåp og ckjærlighet, kan dere
intet gjøre.

20 aStrid ikke mot noen kirke,
bortsett fra bdjevelens kirke.
21 Påta dere aKristi navn og btal

sannheten med calvorlighet.

8a vs Flid.
b vs Lydighet, lydig,

(ad)lyde.
c vs Velsigne,

velsignet,
velsignelse.

d 2 Ne 3:14–15.
vs Smith, Joseph jr.

9a Rom 1:1.
10a vs Sjel.

b vs Sjel — Sjelers
verdi.

11a vs Forløser.
b vs Korsfestelse.
c vs Forløse, forløst,

forløsning.

d Jes 53:4–5.
vs Forsoning.

12a vs Oppstandelse.
b L&p 19:4–18.

vs Omvende,
omvendelse.

13a Luk 15:7.
14a Alma 29:1–2;

L&p 34:5–6; 63:57.
15a vs Sjel — Sjelers

verdi.
16a vs Rike, Guds eller

himmelens.
b Alma 26:11.

vs Glede.
c vs Misjonærarbeide.

17a vs Frelse.
18a vs Bønn.

b Joh 15:16.
c L&p 88:63–65.

19a vs Tro.
b vs Håp.
c vs Nestekjærlighet.

20a 2 Tim. 2:23–24;
3 Ne 11:29–30.

b vs Djevel —
Djevelens kirke.

21a 2 Ne 31:13;
Mosiah 5:8;
3 Ne 27:5; L&p 20:37.

b L&p 100:5–8.
c Rom 12:3.
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22 Og alle som omvender seg
og blir adøpt i mitt navn, som er
Jesus Kristus, og bholder ut inn-
til enden, skal bli frelst.

23 Se, Jesus Kristus er det
anavn som er gitt av Faderen,
og det er ikke gitt noe annet
navn hvorved mennesket kan
bli frelst.
24 Derfor må alle mennesker

påta seg det navn som er gitt av
Faderen, for ved det navn skal
de kalles på den ytterste dag.

25 Derfor, hvis de ikke kjen-
ner anavnet som de kalles ved,
kan de ikke få bolig i min bFa-
ders rike.

26 Og nå, se, det er andre som
er kalt til å forkynne mitt evan-
gelium, både for ahedningefol-
kene og jødene,

27 ja, endog tolv, og aDe tolv
skal være mine disipler, og de
skal påta seg mitt navn, og De
tolv er de som skal ønske å påta
seg mitt bnavn av hele sitt hjerte.

28 Og hvis de ønsker å påta
seg mitt navn av hele sitt hjerte,
da er de kalt til å gå ut i all aver-
den for å forkynne mitt bevan-
gelium for call skapningen.

29 Og det er disse som er ordi-
nert av meg til å adøpe i mitt
navn ifølge det som er skrevet.

30 Og dere har det som er skre-
vet fremfor dere, derfor må dere

utføre det ifølge de ord som er
skrevet.

31 Og nå taler jeg til dere, aDe
tolv — se, min nåde er tilstrek-
kelig for dere, dere må vandre
rettskaffent for meg og ikke
synde.

32 Og se, dere er de som er
ordinert av meg til å aordinere
prester og lærere og til å forkyn-
ne mitt evangelium bifølge Den
Hellige Ånds kraft som er i dere,
og ifølge cGuds kall og gaver til
menneskene.

33 Og jeg, Jesus Kristus, deres
Herre og Gud, har talt det.

34 Disse aord er ikke av men-
nesker, heller ikke av noe men-
neske, men av meg, derfor skal
dere vitne om at de er av meg
og ikke av noe menneske.

35 For det er min arøst som
taler disse ord til dere, for de er
gitt ved min Ånd til dere, og ved
min kraft kan dere lese dem for
hverandre, og hvis det ikke var
ved min kraft, kunne dere ikke
ha dem.

36 Derfor kan dere avitne om
at dere har hørt min røst og
kjenner mine ord.

37 Og nå, se, jeg pålegger deg,
Oliver Cowdery, og også David
Whitmer, at dere skal søke og
velge ut de tolv som har de øn-
sker som jeg har omtalt.

22a vs Dåp, døpe.
b vs Holde ut.

23a Mal 1:11;
Apg 4:12;
Mosiah 3:17;
Hel 3:28–29.

25a Mosiah 5:9–14.
b vs Celestial

herlighet.
26a L&p 90:8–9; 112:4.

27a vs Apostel.
b L&p 27:12.

28a Mark 16:15–16.
b vs Evangelium.
c L&p 1:2; 42:58.

29a 3 Ne 11:21–28;
L&p 20:72–74.

31a L&p 107:23–35.
32a Moroni 3:1–4;

L&p 20:60; 107:58.

vs Ordinere,
ordinasjon.

b 2 Pet 1:21;
L&p 68:3–4.

c L&p 20:27.
34a vs Skriftene.
35a L&p 1:38.

vs Røst.
36a vs Vitne, vitnesbyrd.
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38 Og på deres ønsker og der-
es agjerninger skal dere kjenne
dem.

39 Og når dere har funnet dem,
skal dere vise dem disse ting.
40 Og dere skal falle ned og

atilbe Faderen i mitt navn.
41 Og dere må forkynne for

verden og si: Dere må omvende
dere og bli døpt i Jesu Kristi navn.

42 For alle mennesker må om-
vende seg og bli døpt, ikke bare
menn, men også kvinner, og barn
som har nådd aansvarsalderen.

43 Og nå, etter at dere har
mottatt dette, må dere holde
mine abud i alle ting.

44 Og ved deres hender vil
jeg utføre et avidunderlig verk
blant menneskenes barn, så
mange blir boverbevist om sine
synder, så de kan komme til
omvendelse og kan komme til
min Faders rike.

45 Derfor, de velsignelser jeg
gir dere, aovergår alle ting.

46 Og etter at dere har mottatt
dette, hvis dere aikke holder
mine bud, kan dere ikke bli
frelst i min Faders rike.

47 Se, jeg, Jesus Kristus, deres
Herre og Gud og deres Forlø-
ser, har talt det ved min Ånds
kraft. Amen.

KAPITTEL 19
Åpenbaring gitt gjennom Joseph Smith i Manchester, New York, i mars
1830 (History of the Church 1:72–74). I sin historie kaller profeten
dette “en befaling fra Gud og ikke fra mennesker til Martin Harris, gitt
av ham som er Evig” (History of the Church 1:72).

1–3: Kristus har all makt. 4–5: Alle
mennesker må omvende seg eller
lide. 6–12: Evig straff er Guds
straff. 13–20: Kristus led for
alle så de kunne slippe å lide
hvis de ville omvende seg. 21–28:
Forkynn omvendelsens evangeli-
um. 29–41: Forkynn det glade
budskap.

JEG er aAlfa og Omega,
bKristus, Herren, ja, jeg er han,

begynnelsen og enden, ver-
dens Forløser.

2 Jeg som har utført og afullendt
Faderens vilje med meg, ham
jeg tilhører, har gjort dette så jeg
kan blegge alle ting under meg —
3 bevare all amakt, også til å

bødelegge Satan og hans gjer-
ninger ved cverdens ende og på
den siste store dommens dag
som jeg skal la komme over
dens innbyggere, når jeg skal

38a vs Gjerninger.
40a vs Tilbe, tilbedelse.
42a L&p 20:71;

29:47; 68:27.
vs Ansvarlig.

43a vs Guds bud.
44a Jes 29:14;

L&p 4:1.
b Alma 36:12–19; 62:45.

45a L&p 84:35–38.
46a L&p 82:3.
19 1a Åp 1:8, 11;

3 Ne 9:18;
L&p 35:1; 61:1.
vs Alfa; Omega.

b vs Jesus Kristus.
2a Joh 17:4;

3 Ne 11:11.

b Fil 3:21.
3a vs Kraft, makt.

b Jes 14:12–17;
1 Joh 3:8;
1 Ne 22:26;
L&p 88:111–115.

c vs Verden —
Verdens ende.
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ddømme hvert menneske etter
de egjerninger det har gjort.
4 Og visselig må hvert menne-

ske aomvende seg eller blide,
for jeg, Gud, er cuendelig.

5 Derfor atilbakekaller jeg
ikke den dom jeg skal la utgå,
men det skal komme ve, gråt,
bjammer og tenners gnidsel, ja,
til dem som finnes på min cven-
stre side.

6 Likevel står det aikke skrevet
at det ikke skal være noen ende
på denne pine, men det står
skrevet buendelig pine.
7 Videre står det skrevet aevig

fordømmelse, derfor er det tyde-
ligere enn andre skrifter at det
kan virke på menneskenes
barns hjerter helt og holdent til
mitt navns ære.

8 Derfor vil jeg forklare dette
mysterium for dere, for det er
høvelig for dere å vite det, like-
som for mine apostler.

9 Jeg taler til dere som er
utvalgt i disse ting, til alle som
til én, for at dere kan gå inn til
min ahvile.

10 For se, hvilket stort amyste-
rium er ikke Guds natur! For
se, jeg er uendelig, og den straff
som gis fra min hånd, er uende-
lig straff, for bUendelig er mitt
navn. Derfor —

11 aEvig straff er Guds straff.
12 Uendelig straff er Guds

straff.
13 Derfor befaler jeg deg å om-

vende deg og holde de abud som
du har mottatt ved min tjener
Joseph Smith juniors hender i
mitt navn.

14 Og det er ved min allmekti-
ge kraft at du har mottatt dem.

15 Derfor befaler jeg deg å om-
vende deg. Omvend deg, ellers
slår jeg deg med min munns
ris og ved min vrede og ved
min harme, og dine alidelser blir
svære, hvor svære vet du ikke,
hvor intense vet du ikke, ja,
hvor tunge å bære vet du ikke.

16 For se, jeg, Gud, har alidd
dette for alle for at de ikke skul-
le blide, hvis de ville comvende
seg.

17 Men hvis de ikke vil omven-
de seg, må de alide likesom jeg.

18 Hvilken lidelse fikk meg,
ja, Gud, den største av alle, til å
skjelve av smerte og til å blø fra
hver pore og lide, både på lege-
me og ånd, og ønske at jeg aikke
måtte drikke den bitre kalk, og
vike tilbake —

19 men ære være Faderen, jeg
drakk og afullendte mine forbe-
redelser for menneskenes barn.

20 Derfor befaler jeg deg igjen

d vs Dom, den siste
eller endelige.

e vs Gjerninger.
4a vs Omvende,

omvendelse.
b Luk 13:3;

Hel 14:19.
c Moses 1:3.

5a L&p 56:4; 58:32.
b Mat 13:42.
c Mat 25:41–43.

6a L&p 76:105–106;
138:59.

b L&p 76:33, 44–45.
7a Hel 12:25–26;

L&p 29:44.
9a vs Hvile.

10a Jak bok 4:8;
L&p 76:114–116.

b Moses 1:3; 7:35.
vs Uendelig.

11a Mat 25:46.

13a L&p 5:2; 10:6–7;
17:1–9.

15a Alma 36:11–19.
16a Alma 11:40–41.

vs Forsoning.
b vs Barmhjertig,

barmhjertighet.
c vs Syndsforlatelse.

17a L&p 29:17.
18a Luk 22:42–44.
19a Joh 17:4; 19:30.
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å omvende deg for at jeg ikke
skal ydmyke deg med min all-
mektige kraft, og at du abekjen-
ner dine synder for at du ikke
skal lide disse straffedommer
som jeg har omtalt og som du
erfarte i en liten — ja, kun i den
minste grad — da jeg trakk min
Ånd tilbake.

21 Og jeg befaler deg at du
aforkynner intet annet enn om-
vendelse, og bikke viser disse
ting til verden før jeg anser det
for visdom.
22 For de kan ikke atåle kjøtt

nå, men bmelk må de få, derfor
må de ikke få vite disse ting, så
de ikke forgår.

23 Lær av meg, og lytt til
mine ord, agå frem i min Ånds
bsaktmodighet, og du skal ha
cfred i meg.
24 Jeg er aJesus Kristus, jeg

kom ifølge Faderens vilje, og
jeg gjør hans vilje.

25 Og videre befaler jeg deg at
du ikke skal abegjære din nes-
tes bhustru og heller ikke søke å
ta din nestes liv.
26 Og videre befaler jeg deg at

du ikke skal la ditt hjerte dvele
ved din egen eiendom, men gi
fritt av den til trykkingen av

Mormons bok, som inneholder
asannheten og Guds ord —
27 som er mitt ord til ahednin-

gefolkene, så det snart kan kom-
me til bjødene, som lamanittene
er en clevning av, så de kan tro
evangeliet og ikke vente at en
dMessias skal komme som alle-
rede er kommet.

28 Og videre befaler jeg deg at
du skal abe bhøyt såvel som i
ditt hjerte, ja, for verden såvel
som i lønndom, offentlig såvel
som i enerom.

29 Og du skal aforkynne det
glade budskap, ja, forkynn det
på fjellene og på ethvert høyt
sted og blant alle mennesker
du får anledning til å treffe.

30 Og du skal gjøre det i all
ydmykhet, astole på meg og ikke
gjengjelde spottere med spott.

31 Og om adogmer skal du ikke
tale, men du skal forkynne om-
vendelse, btro på Frelseren, og
csyndsforlatelse ved ddåp og ved
eild, ja, ved fDen Hellige Ånd.
32 Se, dette er en stor befaling,

og den siste abefaling jeg gir deg
om denne sak, for dette skal
være tilstrekkelig i ditt daglige
liv, ja, til ditt livs ende.

33 Og ulykke skal du motta

20a 4M 5:6–7;
Mosiah 26:29;
L&p 58:43; 64:7.
vs Bekjenne,
bekjennelse.

21a L&p 11:9.
b JS—H 1:42.

22a L&p 78:17–18.
b Heb 5:11–14;

L&p 50:40.
23a Moroni 7:3–4.

b vs Saktmodig,
saktmodighet.

c vs Fred.

24a vs Jesus Kristus.
25a vs Begjære.

b 2M 20:17;
1 Kor 7:2–4.
vs Hor.

26a vs Sannhet.
27a vs Hedningefolkene.

b vs Jøder.
c Omni 1:14–19;

Mosiah 25:2–4;
Hel 8:21;
3 Ne 2:12–16.

d vs Messias.
28a 1 Tim 2:8.

vs Bønn.
b L&p 20:47, 51; 23:6.

29a vs Misjonærarbeide.
30a vs Tillit.
31a 2 Tim 2:23–24.

b vs Tro.
c vs Syndsforlatelse.
d vs Dåp, døpe.
e Mat 3:11.
f vs Hellige Ånds

gave, Den.
32a L&p 58:26–29.



35 Lære og pakter 19:34–20:1

hvis du ikke gir akt på disse
aråd, ja, til ødeleggelse for deg
selv og det du eier.
34 aGi en del av din eiendom,

en del av din jord og alt du ikke
trenger til din families under-
hold.
35 Betal agjelden du har bstiftet

hos boktrykkeren. Fri deg fra
ctrelldom.
36 aForlat ditt hus og hjem unn-

tatt når du ønsker å være hos
din familie.

37 Og atal fritt til alle, ja, for-
kynn, forman, kunngjør bsann-
heten med høy røst og med stor
glede, og rop ut: Hosianna,

hosianna, velsignet være Herren
Guds navn!

38 aBe alltid, og jeg vil butgyte
min Ånd over deg, og stor skal
din velsignelse være, ja, mer
enn om du skulle få jordens
skatter og den fordervelse som
følger med.

39 Se, kan du lese dette uten
å fryde deg og oppløfte ditt
hjerte i glede?

40 Eller vil du fremdeles løpe
omkring som en blind veileder?

41 Eller vil du være aydmyk
og saktmodig og vandre i vis-
dom for meg? Ja, bkom til meg,
din Frelser. Amen.

KAPITTEL 20
Åpenbaring om Kirkens organisasjon og ledelse gitt gjennom profeten
Joseph Smith i april 1830 (History of the Church 1:64–70). Før han
nedtegnet denne åpenbaringen, skrev profeten: Av ham (Jesus Kristus)
mottok vi følgende ved profetiens og åpenbaringens Ånd, dette ga oss
ikke bare mange opplysninger, men pekte også på nøyaktig hvilken dag vi
ifølge hans vilje og befaling, igjen skulle begynne å organisere hans Kirke
her på jorden (History of the Church 1:64).

1–16: Mormons bok beviser at de
siste dagers verk er guddommelig.
17–28: Læresetningene om skapel-
se, fall, forsoning og dåp bekreftes.
29–37: Lover som styrer omvendel-
se, rettferdiggjørelse, helliggjørelse
og dåp fremsettes. 38–67: En opp-
summering av eldstenes, preste-
nes, lærernes og diakonenes plikter.
68–74: Medlemmenes plikter, vel -

signelse av barn og dåpsmåten
åpenbares. 75–84: Nadverdsbøn-
nene samt regler for behandling av
Kirkens medlemmer blir gitt.

aFREMKOMSTEN av bKristi
Kirke i disse siste dager —

ett tusen åtte hundre og tredve
år etter vår Herre og Forløser,
Jesu Kristi komme i kjødet —

33a vs Guds bud.
34a Apg 4:34–35.
35a vs Gjeld.

b dvs for å betale
for trykkingen av
den første utgave
av Mormons bok

c Ord 22:7.

36a Mat 19:29.
37a L&p 58:47; 68:8; 71:7.

b L&p 75:4.
38a Luk 18:1;

2 Ne 32:9;
L&p 10:5.

b Ord 1:23; Apg 2:17.
41a vs Ydmyk, å

ydmyke, ydmykhet.
b Mat 11:28–30.

20 1a JS—H 1:2.
b 3 Ne 27:1–8.

vs Kirken, dens
navn; Jesu Kristi
Kirke av Siste
Dagers Hellige.
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som ble corganisert og grunnlagt
i henhold til vårt lands lover og
ifølge Guds vilje og befalinger,
i den fjerde måned og på den
sjette dag i den måned som kal-
les april.

2 Disse befalinger ble gitt til
Joseph Smith jr., som ble akalt
av Gud og ordinert til en Jesu
Kristi bapostel og til å være
denne kirkes første celdste—
3 og til Oliver Cowdery, som

også ble kalt av Gud til en Jesu
Kristi apostel og til å være den-
ne kirkes annen eldste, og ble
ordinert under hans hånd,

4 og dette ifølge vår Herre og
Frelsers, Jesu Kristi nåde, og all
ære tilkommer ham både nå og
for evig. Amen.

5 Etter at det tydelig var til-
kjennegitt for denne første eld-
ste at han hadde fått forlatelse
for sine synder, ble han igjen
ainnviklet i verdens forfenge-
lighet.
6 Men etter at han hadde om-

vendt seg og oppriktig ydmy-
ket seg gjennom tro, betjente
Gud ham ved en hellig aengel
hvis bansikt var som lynet og
hvis klær i renhet og hvithet
overgikk all annen hvithet,

7 og ga ham bud som inspi-
rerte ham,

8 og ga ham kraft fra det høye
ved de amidler som forut var
beredt for å oversette Mormons
bok,

9 som inneholder et fallent folks
historie og afylden av Jesu Kristi
bevangelium til hedningefolke-
ne og også til jødene,

10 gitt ved inspirasjon, og
stadfestet for aandre ved eng-
lers betjening og bforkynt til
verden av dem —

11 idet det bevises for verden
at de hellige skrifter er asanne,
og at Gud binspirerer menne-
sker og kaller dem til sitt
chellige verk i denne tid og ge-
nerasjon såvel som i fordums
generasjoner,

12 og viser på denne måten at
han er den asamme Gud i går, i
dag og for evig. Amen.

13 Derfor, ettersom det finnes
så store vitner, skal verden
dømmes ved dem, ja, alle som
heretter kommer til kunnskap
om dette verk.

14 Og de som mottar det i tro
og lever arettferdig, skal få det
bevige livs krone —

15 men for dem som forherder
sine hjerter i avantro og forkas-
ter det, skal det bli til deres
egen fordømmelse.

16 For Gud Herren har talt

c L&p 21:3.
2a vs Myndighet; Kall,

kalle, kalt av Gud.
b vs Apostel.
c vs Eldste.

5a JS—H 1:28–29.
6a JS—H 1:30–35.

vs Engler.
b Mat 28:2–3.

8a vs Urim og tummim.
9a JS—H 1:34.

b vs Evangelium.

10a Moroni 7:29–32;
L&p 5:11.

b Se De tre vitners
vitnesbyrd og
De åtte vitners
vitnesbyrd i
innledningen til
Mormons bok.

11a vs Skriftene —
Skriftenes verdi.

b vs Inspirasjon,
inspirere.

c vs Hellig.
12a Heb 13:8;

1 Ne 10:18–19;
Mormon 9:9–10;
L&p 35:1; 38:1–4.

14a vs Rettferdig,
rettferdighet.

b vs Evig liv;
Opphøyelse.

15a vs Vantro.



37 Lære og pakter 20:17–29

det, og vi, kirkens eldster, har
hørt og vitner om ordene fra
den herlige Majestet i det høye,
som æren tilkommer evindelig
og alltid. Amen.
17 Ved disse ting avet vi — at

det finnes en bGud i himmelen
som er uendelig og evig, fra
evighet til evighet, den samme
uforanderlige Gud som dannet
himmelen og jorden og alle
ting som er i dem —

18 og at han askapte menne-
sket, mann og kvinne, i sitt eget
bbilde og etter sin egen lignelse
skapte han dem,

19 og ga dem bud at de skulle
aelske ham og btjene ham, den
eneste levende og sanne Gud,
og at han skulle være den ene-
ste skapning de skulle ctilbe.
20 Men ved overtredelse av

disse hellige lover ble menne-
skene asanselige og bdjevelske
og ble cfalne mennesker.
21 Derfor ga Den Allmektige

Gud sin aEnbårne Sønn, som
skrevet står i de skrifter som er
gitt om ham.

22 Han ble utsatt for afristel-
ser, men ga ikke akt på dem.

23 Han ble akorsfestet, døde
og boppsto på den tredje dag,
24 og afór opp til himmelen for

å ta plass ved bFaderens høyre
hånd for å regjere med allmek-
tig kraft ifølge Faderens vilje.

25 For at så mange som ville
atro og bli døpt i hans hellige
navn og bholde ut i tro inntil
enden, skulle bli frelst.

26 Ikke bare de som trodde et-
ter at han kom i atidens midte i
kjødet, men alle som fra begyn-
nelsen — ja, alle som levde før
han kom, og som trodde på de
bhellige profeter som talte slik
de ble inspirert ved cDen Hellige
Ånds gave, og de dvitnet i sann-
het om ham i alle ting — de
skulle få evig liv —

27 likeså de som skulle kom-
me senere, som skulle tro på
aGuds gaver og kall ved Den
Hellige Ånd som bbærer vit-
nesbyrd om Faderen og om
Sønnen —

28 om Faderen, Sønnen og
Den Hellige Ånd, som er aén
Gud, uendelig og evig, uten
ende. Amen.

29 Og vi vet at alle mennesker

17a L&p 76:22–23.
b Jos 2:11.

vs Gud,
guddommen.

18a vs Skape, skapelse.
b 1M 1:26–27;

Mosiah 7:27;
Ether 3:14–17.

19a 5M 11:1;
Mat 22:37;
Moroni 10:32;
L&p 59:5–6.

b 5M 6:13–15.
vs Tjeneste.

c vs Tilbe, tilbedelse.
20a vs Sanselig,

sanselighet.
b vs Djevel.
c vs Naturlige

menneske.
21a vs Enbårne.
22a Mat 4:1–11; 27:40.
23a vs Korsfestelse.

b vs Oppstandelse.
24a vs Himmelfart.

b vs Fader i
Himmelen; Gud,
guddommen —
Gud Faderen.

25a L&p 35:2; 38:4;
45:5, 8; 68:9;
76:51–53.

b vs Holde ut.
26a L&p 39:1–3.

b Jak bok 4:4; 7:11;
Mosiah 13:33.

c Moses 5:58.
vs Hellige Ånd, Den.

d vs Jesus Kristus —
Fødsel og død,
profetier om Jesu
Kristi.

27a L&p 18:32.
b L&p 42:17.

28a Joh 17:20–22;
3 Ne 11:27, 36.
vs Gud,
guddommen.
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må aomvende seg og tro på Jesu
Kristi navn, og tilbe Faderen i
hans navn og holde ut i btroen
på hans navn inntil enden,
ellers kan de ikke bli cfrelst i
Guds rike.
30 Og vi vet at arettferdiggjø-

relse gjennom vår Herre og
Frelsers, Jesu Kristi bnåde, er
rettferdig og sann.

31 Og vi vet også at ahelliggjø-
relse gjennom vår Herre og
Frelsers, Jesu Kristi nåde, er
rettferdig og sann for alle som
elsker Gud og tjener ham av all
bmakt, sinn og styrke.

32 Men det er mulig for et
menneske å afalle fra nåde og
vike bort fra den levende Gud.
33 Derfor, la kirken være på

vakt, og be alltid for at de ikke
skal falle i afristelse.
34 Ja, og la de som er hellig-

gjort være på vakt også.
35 Og vi vet at disse ting er

sanne og i overensstemmelse
med Johannes’ åpenbaring, og
vi hverken alegger til eller trek-
ker fra profetiene i hans bok, de
hellige bskrifter eller Guds
åpenbaringer som skal komme
heretter ved Den Hellige Ånds
gave og kraft, ved cGuds røst
eller ved englers betjening.

36 Og Gud Herren har talt det,
og ære, makt og herlighet til-
kommer hans hellige navn, både
nå og for alltid. Amen.

37 Og videre, som bud til kirken
angående dåpsmåten . Alle de
som ydmyker seg for Gud og
ønsker å bli adøpt — og kom-
mer frem med et bsønderknust
hjerte og en angrende ånd, og
vitner for kirken at de i sannhet
har omvendt seg fra alle sine
synder og er villige til å påta
seg cJesu Kristi navn, er fast
dbestemt på å tjene ham inntil
enden og virkelig viser ved sine
egjerninger at de har mottatt av
Kristi Ånd til fforlatelse for sine
synder— skal ved dåp opptas i
hans kirke.

38 Plikter i Kristi kirke for eld-
stene, prestene, lærerne, diakone-
ne og medlemmene . En aapostel
er en eldste, og det er hans kall
å bdøpe,

39 og å aordinere andre eldster,
prester, lærere og diakoner,

40 og å aforrette brødet og vi-
nen, symbolene på Kristi kjød
og blod,

41 og å abekrefte dem som er
døpt i kirken, ved bhåndspåleg-
gelse for dåpen med ild og cDen
Hellige Ånd ifølge Skriftene,

29a vs Omvende,
omvendelse.

b vs Tro.
c vs Frelse;

Forløsningsplan.
30a vs Rettferdiggjørelse,

rettferdiggjøre.
b vs Nåde.

31a vs Helliggjørelse.
b 5M 6:5;

Moroni 10:32.
32a vs Frafall; Opprør.
33a vs Friste, fristelse.

35a Åp 22:18–19.
b vs Skriftene.
c L&p 18:33–36.

37a vs Dåp, døpe.
b vs Sønderknust

hjerte.
c Mosiah 5:7–9;

18:8–10.
vs Jesus Kristus —
Navn, påta dere
Kristi navn.

d vs Holde ut.
e Jak brev 2:18.

vs Gjerninger.
f vs Syndsforlatelse.

38a vs Apostel.
b 3 Ne 11:21–22.

39a Moroni 3:1–4;
L&p 107:58.

40a vs Nadverd.
41a L&p 33:11, 14–15;

55:3.
b vs Håndspåleggelse.
c vs Hellige Ånds

gave, Den.
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42 og å undervise, forklare, for-
mane, døpe og våke over kirken,

43 og å bekrefte kirkens med-
lemmer ved håndspåleggelse og
ved å meddele Den Hellige
Ånd,

44 og ta ledelsen ved alle
møter.

45 Eldstene skal alede møtene,
som de blir ledet av Den Hellige
Ånd, i overensstemmelse med
Guds bud og åpenbaringer.

46 En aprests plikt er å for-
kynne, bundervise, forklare, for-
mane og døpe, og forrette
nadverden,

47 og å besøke hvert enkelt
medlems hjem og formane dem
til å abe bhøyt og i lønndom
og ivareta alle cplikter overfor
familien.
48 Og han kan også aordinere

andre prester, lærere og diako-
ner.

49 Og han skal også ta ledel-
sen på møtene når ingen eldste
er tilstede.

50 Men når en eldste er tilstede,
skal han bare forkynne, under-
vise, forklare, formane og døpe,

51 og besøke hvert enkelt med-
lems hjem, formane dem til å
be høyt og i lønndom og ivare-
ta alle plikter overfor familien.

52 I alle disse plikter skal pres-
ten aassistere eldsten hvis situ-
asjonen krever det.

53 aLærerens plikt er alltid å

bvåke over kirken, være til hjelp
for medlemmene og styrke dem,

54 og se til at det ikke er noen
ugudelighet i kirken, ei heller
ahårdhet mot hverandre, ei hel-
ler løgn og baktalelse eller bond
tale,

55 og se til at kirkens medlem-
mer kommer ofte sammen og
også påse at alle medlemmene
gjør sin plikt.

56 Og han skal ta ledelsen ved
møtene i eldstens eller prestens
fravær,

57 og skal alltid assisteres i
alle sine plikter i kirken av adia-
konene hvis det er nødvendig.

58 Men hverken lærere eller
diakoner har myndighet til å
døpe, forrette nadverden eller
gi håndspåleggelse.

59 De skal imidlertid advare,
forklare, formane og undervi-
se, og innby alle til å komme til
Kristus.

60 Enhver aeldste, prest, lærer
eller diakon skal ordineres
ifølge Guds gaver og bkall til
ham, og han skal ordineres
ved Den Hellige Ånds kraft
som er hos den som ordinerer
ham.

61 De respektive eldster i den-
ne Kristi kirke, skal møte til
konferanse én gang hver tredje
måned eller fra tid til annen
ettersom nevnte konferanser
forordner eller bestemmer.

45a Moroni 6:9;
L&p 46:2.

46a L&p 84:111; 107:61.
vs Prest, Det aronske
prestedømme.

b vs Undervise.
47a 1 Tim 2:8.

b L&p 19:28.

c vs Familie.
48a vs Ordinere,

ordinasjon.
52a L&p 107:14.
53a vs Lærer, Det

aronske
prestedømme.

b vs Våke, vektere.

54a 1 Tess 5:11–13.
b vs Ond tale.

57a vs Diakon.
60a vs Eldste.

b vs Kall, kalle,
kalt av Gud.
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62 Og de nevnte konferanser
skal behandle ethvert kirkelig
anliggende som det da er nød-
vendig å behandle.

63 Eldstene skal motta sine
ordinasjonsattester fra andre
eldster etter astemmegivning i
den menighet han tilhører, el-
ler fra konferansene.

64 Hver prest, lærer eller
diakon som blir ordinert av en
prest, kan motta et bevis fra
ham umiddelbart, og når han
fremlegger dette abevis for en
eldste, er han berettiget til å
motta en attest som gir ham
myndighet til å utføre pliktene
i sitt kall, men han kan også
motta den fra en konferanse.

65 Ingen person skal aordineres
til noe embede i denne kirke
hvor det finnes en behørig or-
ganisert enhet av den, uten
menighetens bsamtykke.

66 Men de presiderende eld-
ster, omreisende biskoper, høy-
rådsmedlemmer, høyprester og
eldster kan få det privilegium
å ordinere hvis det ikke finnes
noen enhet av kirken så en
stemmegivning kan finne sted.

67 Enhver president i Det
høye prestedømme (dvs. presi-
derende eldste), abiskoper, høy-
rådsmedlemmer og bhøyprester,
skal ordineres etter anvisning

av et chøyråd eller en general-
konferanse.

68 Medlemmenes aplikter etter at
de er innlemmet ved dåp. Eldste-
ne eller prestene skal ha til-
strekkelig tid til å forklare alle
ting angående Kristi kirke så
de bforstår, før de tar del i cnad-
verden og blir bekreftet ved
dhåndspåleggelse av eldstene,
så alle ting kan bli utført med
orden.

69 Og medlemmene skal vise
for kirken, og også for eldstene
ved en gudelig vandel og tale —
at de er verdige til det, så det
kan være agjerninger og tro i
overensstemmelse med de hel-
lige skrifter — og at de vandrer
i bhellighet for Herren.
70 Ethvert medlem av Kristi

kirke som har barn, skal ta dem
med seg til kirken hvor eldste-
ne skal legge sine hender på
dem i Jesu Kristi navn og avel-
signe dem i hans navn.

71 Ingen kan innlemmes i
Kristi kirke uten at de har nådd
aansvarsalderen for Gud og har
evne til å bomvende seg.
72 aDåp skal forrettes på føl-

gende måte for alle som om-
vender seg:

73 Den person som er kalt av
Gud og har myndighet fra Jesus
Kristus til å døpe, skal gå ned i

63a vs Felles samtykke.
64a L&p 20:84; 52:41.
65a vs Ordinere,

ordinasjon.
b L&p 26:2.

vs Felles samtykke.
67a vs Biskop.

b vs Høyprest.
c vs Høyråd.

68a vs Plikt.

b vs Forstand,
forståelse.

c vs Nadverd.
d vs Håndspåleggelse.

69a Jak brev 2:14–17.
b vs Hellighet.

70a vs Velsigne,
velsignet,
velsignelse —
Velsignelse av barn.

71a L&p 18:42; 29:47;
68:25–27.
vs Ansvarlig;
Dåp, døpe —
Kvalifikasjoner
for å bli døpt.

b vs Omvende,
omvendelse.

72a 3 Ne 11:22–28.
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vannet med den person som har
fremstilt seg til dåp, og skal si,
idet han kaller ham eller henne
ved navn: Med fullmakt fra
Jesus Kristus døper jeg deg i
Faderens og i Sønnens og i Den
Hellige Ånds navn. Amen.
74 Så skal han asenke ham eller

henne helt ned i vannet og løfte
vedkommende opp av vannet.

75 Det er tjenlig at medlem-
mene møter ofte sammen for å
anyte brød og vin til bminne om
Herren Jesus.

76 Og eldsten eller presten skal
forrette, og på denne amåten
skal han forrette: Han skal knele
med menigheten, påkalle Fade-
ren i høytidelig bønn og si:
77 O Gud, du evige Fader, vi

ber deg i din Sønns, Jesu Kristi
navn, å velsigne og hellige det-
te abrød for alle deres sjeler
som nyter av det, så de kan ete
til minne om din Sønns legeme
og bvitne for deg, O Gud, du
evige Fader, at de er villige til å
cpåta seg din Sønns navn og all-
tid minnes ham og dholde hans
bud som han har gitt dem, så
hans eÅnd alltid kan være hos
dem. Amen.
78 aHvordan vinen skal forret-

tes. Han skal også ta bbegeret
og si:

79 O Gud, du evige Fader, vi
ber deg i din Sønns, Jesu Kristi
navn, å velsigne og hellige den-
ne avin for alle deres sjeler som

drikker av den, så de kan gjøre
det til minne om din Sønns
blod som ble utgytt for dem, så
de kan vitne for deg, O Gud, du
evige Fader, at de alltid minnes
ham, så hans Ånd kan være hos
dem. Amen.

80 Et hvilket som helst medlem
av Kristi kirke som er skyldig i
overtredelse eller i en forseelse,
skal behandles som Skriften
bestemmer.

81 De forskjellige menigheter
som utgjør Kristi kirke, er for-
pliktet til å sende en eller flere
av sine lærere for å overvære
de forskjellige konferanser som
kirkens eldster avholder,

82 og ha med seg en liste over
anavnene på de medlemmer
som har sluttet seg til kirken
siden siste konferanse, eller
sende den med en eller annen
prest, så det kan føres en full-
stendig oversikt over alle navn
i hele kirken i en bok som føres
av en av eldstene, og som de
andre eldstene utnevner fra tid
til annen,

83 og likeledes hvis noen er
blitt autelukket av kirken, slik at
deres navn kan bli strøket i kir-
kens samlede navnefortegnelse.

84 Alle medlemmer som flyt-
ter fra den menighet de tilhører
og til en menighet hvor de ikke
er kjent, kan få med seg et brev
som bekrefter at de er trofaste
medlemmer av kirken. Dette

74a vs Dåp, døpe — Dåp
ved nedsenking.

75a Apg 20:7.
b vs Nadverd.

76a Moroni 4:1–3.
77a Luk 22:19.

b Mosiah 18:8–10;

L&p 20:37.
c Mosiah 5:8–12.
d vs Lydighet, lydig,

(ad)lyde.
e Joh 14:16.

78a Moroni 5:1–2.
b Luk 22:20.

79a L&p 27:2–4.
82a Moroni 6:4.
83a 2M 32:33;

Alma 5:57;
Moroni 6:7.
vs Utelukkelse.
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bevis kan undertegnes av en
hvilken som helst eldste eller
prest hvis vedkommende som
mottar brevet er personlig kjent

med eldsten eller presten, men
det kan også undertegnes av en
av menighetens lærere eller
diakoner.

KAPITTEL 21
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Fayette, New York, den 6.
april 1830 (History of the Church 1:74–79). Denne åpenbaringen ble
gitt da Kirken ble organisert, på den dato som tidligere er nevnt, i Peter
Whitmer seniors hjem. Seks menn, som tidligere var blitt døpt, deltok.
Disse personer uttrykte enstemmig som sitt ønske og sin beslutning å
organisere Kirken ifølge Guds befaling (se kapittel 20). De vedtok også
ved avstemning å godkjenne og oppholde Joseph Smith jr. og Oliver
Cowdery som Kirkens presiderende embedsmenn. Ved håndspåleggelse
ordinerte Joseph Oliver til en eldste i Kirken, og likeledes ordinerte Oliver
Joseph. Etter å ha forrettet nadverden, la Joseph og Oliver sine hender på
hver enkelt for å meddele dem Den Hellige Ånd og bekrefte hver især som
et medlem av Kirken.

1–3: Joseph Smith kalles til å være
en seer, oversetter, profet, apostel
og eldste. 4–8: Hans ord vil veile-
de Sions sak. 9–12: De hellige vil
tro på hans ord som han taler ved
Trøsteren.

SE, det skal føres en aoppteg-
nelse blant dere, og i den

skal du kalles en bseer, en over-
setter, en profet, en Jesu Kristi
capostel, en eldste i kirken ved
Gud Faderens vilje og din
Herres Jesu Kristi nåde,
2 ainspirert av Den Hellige

Ånd til å legge dens grunnvoll
og bygge den opp i den aller
helligste tro.

3 Denne akirke borganisert og

opprettet i det Herrens år atten
hundre og tredve, i den fjerde
måned og på den sjette dag i
den måned som kalles april.

4 Derfor skal dere, kirken, gi
akt på alle de aord og befalinger
som han skal gi dere etter hvert
som han mottar dem og vandrer
i all bhellighet for meg,
5 for hans aord skal dere motta

som om de kom fra min egen
munn, i all tålmodighet og tro.

6 For ved å gjøre disse ting
skal ahelvetes porter ikke få
makt over dere, ja, og Gud
Herren vil drive bmørkets mak-
ter bort fra dere og få himlene
til å cryste til deres gavn og til
sitt navns dære.

21 1a L&p 47:1;
69:3–8; 85:1.

b vs Seer.
c vs Apostel.

2a vs Inspirasjon,
inspirere.

3a vs Jesu Kristi

Kirke av Siste
Dagers Hellige.

b L&p 20:1.
4a vs Skriftene.

b vs Hellighet.
5a L&p 1:38.

vs Oppholde

Kirkens ledere;
Profet.

6a Mat 16:18;
L&p 10:69.

b Kol 1:12–13.
c L&p 35:24.
d vs Herlighet.
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7 For så sier Gud Herren: Ham
har jeg inspirert til å fremme
aSions sak med stor kraft for det
gode, og hans iver kjenner jeg,
og hans bønner har jeg hørt.
8 Ja, jeg har sett ham gråte

over Sion, og jeg vil se til at han
ikke lenger sørger over henne,
for hans gledesdager er kom-
met, så hans synder er ham
aforlatt, og mine velsignelser
hviler over hans gjerninger.
9 For se, jeg vil avelsigne alle

som arbeider i min bvingård
med en mektig velsignelse, og
de skal tro på hans ord som er
gitt ham gjennom meg ved
cTrøsteren, som dtilkjennegir at

Jesus ble ekorsfestet av fsyndige
mennesker for gverdens synder,
ja, til syndenes forlatelse for
det hsønderknuste hjerte.

10 Derfor er det nødvendig at
han blir aordinert av deg, Oliver
Cowdery, min apostel,

11 og ved denne ordinans er
du en eldste under hans hånd,
da han for deg er den aførste, så
du kan være en eldste i denne
Kristi kirke som bærer mitt
navn,

12 og den første forkynner i
denne kirke, for kirken og for
verden, ja, til hedningefolkene,
ja, og så sier Gud Herren, ja, til
ajødene også. Amen.

KAPITTEL 22

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Manchester, New York, i
april 1830 (History of the Church 1:79–80). Denne åpenbaringen ble
gitt til Kirken som en følge av at noen som tidligere var blitt døpt, ønsket
å slutte seg til Kirken uten å bli døpt på ny.

1: Dåpen er en ny og evigvarende
pakt. 2–4: Dåp med myndighet
forlanges.

SE, jeg sier dere at ved dette
har jeg avskaffet alle agamle

pakter, og dette er en ny og
bevigvarende pakt, ja, den som
var fra begynnelsen.

2 Derfor, om et menneske blir
døpt hundre ganger, gavner det
ham intet, for dere kan ikke gå
inn gjennom den trange port
ved aMoseloven, ei heller ved
deres bdøde gjerninger.
3 For det er på grunn av deres

døde gjerninger at jeg har latt
denne siste pakt og denne kirke

7a vs Sion.
8a L&p 20:5–6.
9a 1 Ne 13:37;

Jak bok 5:70–76.
b vs Herrens vingård.
c vs Talsmann.
d vs Vitne, vitnesbyrd.
e vs Korsfestelse.
f vs Synd.
g 1 Joh 2:2.

vs Verden —
Mennesker som
ikke er lydige mot
budene.

h vs Sønderknust
hjerte.

10a vs Ordinere,
ordinasjon.

11a L&p 20:2.
12a 1 Ne 13:42;

L&p 19:27; 90:8–9.
22 1a Heb 8:13;

3 Ne 12:46–47.
b L&p 66:2.

vs Pakt; Nye og
evige pakt.

2a Gal 2:16.
vs Moseloven.

b Moroni 8:23–26.
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bli opprettet for meg, ja, som i
fordums dager.
4 Gå dere derfor inn gjennom

aporten, slik jeg har befalt, og
bsøk ikke å gi deres Gud råd.
Amen.

KAPITTEL 23

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Manchester, New
York i april 1830 til Oliver Cowdery, Hyrum Smith, Samuel H. Smith,
Joseph Smith sen. og Joseph Knight sen. (History of the Church 1:80).
Som følge av de fem nevnte personers oppriktige ønske om å få vite hva
som var deres respektive plikter, adspurte profeten Herren og mottok
denne åpenbaringen.

1–7: Disse første disipler kalles til
å forkynne, formane og til å styrke
Kirken.

SE, jeg taler til deg, Oliver,
noen få ord. Se, du er

velsignet og er ikke under noen
fordømmelse. Men vokt deg
for astolthet så du ikke faller i
bfristelse.

2 Gjør ditt kall kjent for kirken,
og også for verden, og ditt hjer-
te skal bli åpnet til å forkynne
sannheten fra nå av og til evig
tid. Amen.

3 Se, jeg taler noen få ord til
deg, Hyrum, for du er heller
ikke under noen fordømmelse,
og ditt hjerte er åpnet og din
tunge løst, og ditt kall er å for-
mane og stadig å astyrke kirken.
Derfor har du en plikt overfor
kirken til evig tid, og dette på
grunn av din familie. Amen.

4 Se, jeg taler noen få ord til

deg, aSamuel, for du er heller
ikke under noen fordømmelse,
og ditt kall er å formane og
styrke kirken, men du er ennå
ikke kalt til å forkynne for ver-
den. Amen.

5 Se, jeg taler noen få ord til
deg, Joseph, for du er heller
ikke under noen fordømmelse,
og ditt kall er også å formane
og styrke kirken, og dette er din
plikt fra nå av og til evig tid.
Amen.

6 Se, jeg åpenbarer til deg,
Joseph Knight, ved disse ord at
du må ta ditt akors opp ved at
du bber chøyt, for verden så vel
som i lønndom, og med din fa-
milie og blant dine venner og
på alle steder.

7 Og se, det er din plikt å aslut-
te deg til den sanne kirke og
bruke din tale til stadig å forma-
ne, så du kan motta arbeiderens
lønn. Amen.

4a Mat 7:13–14;
Luk 13:24;
2 Ne 9:41;
31:9, 17–18;
3 Ne 14:13–14.
vs Dåp, døpe.

b Jak bok 4:10.
23 1a vs Stolthet.

b vs Friste, fristelse.
3a L&p 81:4–5; 108:7.
4a JS—H 1:4.
6a Mat 10:38;

3 Ne 12:30.
b vs Bønn.
c L&p 20:47, 51.

7a vs Dåp, døpe —
Helt avgjørende.
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KAPITTEL 24
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Oliver Cowdery i Harmony,
Pennsylvania, i juli 1830 (History of the Church 1:101–103). Selv om
det var gått mindre enn fire måneder siden Kirken ble organisert, var
forfølgelsene blitt intense, og lederne måtte søke sikkerhet ved å holde seg
delvis skjult. De neste tre åpenbaringene ble gitt i denne tiden for å
styrke, oppmuntre og instruere Kirkens ledere.

1–9: Joseph Smith kalles til å over-
sette og forkynne og til å forklare
Skriftene. 10–12: Oliver Cowdery
kalles til å forkynne evangeliet. 13–
19: Åpenbaring gis om den lov som
gjelder for mirakler, forbannelser,
for å ryste støvet av sine føtter og
for å gå ut uten pung eller skreppe.

SE, du ble kalt og utvalgt til å
skrive Mormons bok og til

min tjeneste, og jeg har løftet
deg opp, ut av dine lidelser og
har gitt deg råd så du er blitt
reddet fra alle dine fiender, og
du er blitt utfridd fra Satans
makt og fra mørket!
2 Likevel er du uten unnskyld-

ning for dine aovertredelser,
men gå bort, og synd ikke mer.

3 aForedle ditt embede, og når
du har tilsådd dine marker og
sikret dem, skynd deg til me-
nighetene i bColesville, Fayette
og Manchester som skal cstøtte
deg, og jeg vil velsigne dem
både åndelig og timelig,
4 men hvis de ikke tar imot

deg, vil jeg sende en forban-
nelse over dem istedenfor en
velsignelse.

5 Og du skal fortsette å påkalle
Gud i mitt navn, og skrive det
som skal bli gitt deg av aTrøste-
ren, og forklare alle skrifter for
kirken.

6 Og det skal bli gitt deg i
samme stund hva du skal asi og
skrive, og de skal høre det, ellers
vil jeg sende en forbannelse over
dem istedenfor en velsignelse.

7 For du skal vie Sion all din
atjeneste, og i dette skal du ha
styrke.

8 Vær atålmodig i btrengsler,
for du skal få mange, men chold
ut, for se, jeg er med deg inntil
dine dagers dende.
9 Og i timelig arbeide skal du

ikke ha styrke, for det er ikke
ditt kall. Ivareta ditt akall, og du
vil ha tilstrekkelig for å kunne
foredle ditt embede og vil kunne
forklare alle skrifter og fortset-
te med å gi håndspåleggelse og
styrke menighetene.

10 Og din bror, Oliver, skal
fortsette å bære mitt navn frem
for verden og også for kirken.
Og han skal ikke tro at han kan
si nok for min sak, og se, jeg er
med ham inntil enden.

24 2a L&p 1:31–32.
3a Jak bok 1:19; 2:2.

b L&p 26:1; 37:2.
c L&p 70:12.

5a vs Talsmann.
6a 2M 4:12;

Mat 10:19–20;
Luk 12:11–12;
Hel 5:18–19;
L&p 84:85; 100:5–8;
Moses 6:32.

7a vs Tjeneste.

8a vs Tålmodighet.
b vs Motgang.
c vs Holde ut.
d Mat 28:20.

9a vs Forvalter,
forvaltning.
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11 I meg skal han ha herlighet,
og ikke av seg selv, i svakhet
som i styrke, i trelldom som i
frihet.

12 Og til alle tider og på alle
steder skal han opplate sin
munn og aforkynne mitt evange-
lium som med en bbasuns røst
både dag og natt, og jeg vil gi
ham en styrke som ikke er kjent
blant mennesker.

13 Krev ikke amirakler med-
mindre jeg bbefaler dere, og
unntatt når det er nødvendig
for å cdrive ut donde ånder,
ehelbrede de syke og motstå
fgiftige slanger og dødelig gift.
14 Og adisse ting skal dere ikke

gjøre med mindre dere anmodes
om det av dem som ønsker det,
så Skriftene kan oppfylles, for
dere skal gjøre i overensstem-
melse med det som står skrevet.

15 Og hvor som helst dere
akommer og de ikke tar imot
dere i mitt navn, skal dere et-

terlate dere en forbannelse iste-
denfor en velsignelse ved å rys-
te bstøvet av deres føtter til et
vitnesbyrd mot dem, og vaske
deres føtter ved veikanten.

16 Og det skal skje at enhver
som legger hånd på dere med
vold, skal dere befale å bli slått
i mitt navn, og se, jeg vil slå
dem på deres ord i min egen
beleilige tid.

17 Og enhver som går til sak
mot deg, skal ved loven bli for-
bannet.

18 Og du skal ikke ta med deg
apung eller skreppe, ei heller
staver eller to kapper, for kirken
skal i samme stund gi deg hva
du trenger til føde og til klær,
til sko, til penger og til skreppe.

19 For du er kalt til å abeskjære
min vingård med en grundig
beskjæring, ja, endog for siste
gang — ja, og også alle som
du har bordinert — og de skal
følge dette mønster. Amen.

KAPITTEL 25

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Harmony, Pennsylva-
nia, i juli 1830 (History of the Church 1:103–104). (Se også forordet til
kapittel 24.) Denne åpenbaring tilkjennegir Herrens vilje til Emma
Smith, profetens hustru.

1–6: Emma Smith, en utvalgt kvin-
ne, kalles til å hjelpe og trøste sin
mann. 7–11: Hun kalles også til å
skrive, til å forklare Skriftene og til

å velge ut salmer. 12–14: De rett-
ferdiges sang er en bønn for Herren.
15–16: Lydighetens prinsipper i
denne åpenbaringen gjelder for alle.

12a vs Forkynne.
b L&p 34:6.

13a vs Mirakel; Tegn.
b 1 Ne 17:50.
c Mark 16:17.
d vs Ånd — Onde

ånder.
e vs Helbrede,

helbredelse.
f Apg 28:3–9;

L&p 84:71–72;
124:98–99.

14a vs Salving av syke.
15a Mat 10:11–15.

b Mark 6:11; Luk 10:11;
L&p 60:15; 75:19–22;

99:4–5.
18a Mat 10:9–10;

Luk 10:4;
L&p 84:78–79.

19a Jak bok 5:61–74;
L&p 39:17; 71:4.

b vs Ordinere,
ordinasjon.
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LYTT til Herren din Guds
røst når jeg taler til deg,

min datter Emma Smith, for
sannelig sier jeg deg, alle som
amottar mitt evangelium, er
sønner og døtre i mitt brike.
2 En åpenbaring gir jeg deg

angående min vilje, og hvis
du er trofast og avandrer på
bdydens stier for meg, vil jeg
bevare ditt liv, og du skal motta
en carv i Sion.
3 Se, dine asynder er deg til-

gitt, og du er en utvalgt kvinne
som jeg har bkalt.

4 Knurr ikke på grunn av de
ting du ikke har sett, for de er
holdt tilbake for deg og for ver-
den i en for meg vis hensikt for
fremtiden.

5 Og ditt kalls embede skal
bestå i å være til atrøst for min
tjener — din mann, Joseph
Smith jr. — og i hans trengsler
skal du si ham trøstende ord i
saktmodighetens ånd.
6 Og du skal bli med ham når

han drar ut, og være en skriver
for ham når det ikke finnes
noen andre som kan være en
skriver for ham, så jeg kan sen-
de min tjener Oliver Cowdery
hvor som helst jeg vil.

7 Og du skal aordineres
under hans hånd til å forklare

Skriftene og til å formane kirken
slik det skal bli gitt deg av
min Ånd.

8 For han skal legge sine ahen-
der på deg, og du skal motta
Den Hellige Ånd, og du skal
bruke din tid til å skrive og til å
lære mye.

9 Og du behøver ikke frykte,
for din mann skal støtte deg i
kirken, for han er akalt for dem,
så alle ting kan bli båpenbart
for dem, hva som helst jeg vil, i
forhold til deres tro.

10 Og sannelig sier jeg deg, at
du skal legge til side de ating
som er av denne bverden, og
csøke etter de ting som tilhører
en bedre verden.

11 Og det skal også bli gitt deg
å foreta et utvalg av hellige asal-
mer som er meg til behag, slik
det skal bli tilkjennegitt for deg,
så de kan brukes i min kirke.

12 For min sjel fryder seg ved
ahjertets bsang, ja, de rettferdiges
sang er en bønn til meg, og den
skal bli besvart med en velsig-
nelse på deres hoder.

13 Derfor, oppløft ditt hjerte
og fryd deg, og hold fast ved
paktene som du har inngått.

14 Fortsett i asaktmodighetens
ånd og vokt deg for bstolthet.
La din sjel fryde seg over din

25 1a Joh 1:12.
vs Guds sønner
og døtre.

b vs Rike, Guds eller
himmelens.

2a vs Vandre, vandre
med Gud.

b vs Dyd.
c L&p 52:42; 64:30;

101:18.
vs Sion.

3a Mat 9:2.
b vs Kall, kalle,

kalt av Gud.
5a vs Medlidenhet.
7a Eller beskikke.

vs Beskikke.
8a vs Håndspåleggelse.
9a vs Kall, kalle, kalt

av Gud; Profet.
b vs Profeti, profetere;

Åpenbaring.

10a vs Begjære; Rikdom.
b vs Verdslighet.
c Ether 12:4.

11a vs Salme.
12a vs Hjerte.

b 1 Krøn 16:9.
vs Synge.

14a vs Saktmodig,
saktmodighet.

b vs Stolthet.
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mann og den herlighet som skal
komme over ham.
15 Hold alltid mine bud, og du

skal motta en arettferdighetens
bkrone. Men hvis du ikke gjør

dette — der hvor jeg er, kan du
cikke komme.
16 Og sannelig, sannelig sier

jeg deg, at dette er min arøst til
alle. Amen.

KAPITTEL 26

Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith, Oliver Cowdery og John
Whitmer i Harmony, Pennsylvania, i juli 1830 (History of the Church
1:104). (Se også forordet til kapittel 24.)

1: De blir bedt om å studere Skrif-
tene og forkynne. 2: Loven om
felles samtykke blir bekreftet.

SE, jeg sier dere at dere skal
vie deres tid til å astudere

Skriftene og til å forkynne og
styrke kirken i bColesville og
utføre arbeide med jorden slik

det er nødvendig, før dere
reiser vestover for å avholde
neste konferanse, og da skal
det gjøres kjent for dere hva
dere skal gjøre.

2 Og alle ting skal utføres med
afelles samtykke i kirken, ved
mye bønn og tro, for alle ting
skal dere motta ved tro. Amen.

KAPITTEL 27

Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Harmony, Pennsylvania i
august 1830 (History of the Church 1:106–108). Under forberedelsen
til en gudstjeneste hvor nadverden skulle forrettes med brød og vin, gikk
Joseph ut for å skaffe vin. Han ble møtt av et himmelsk sendebud og mottok
denne åpenbaringen hvorav en del ble skrevet ned med en gang, og resten
i september samme år. Vann brukes nå i stedet for vin når nadverden
forrettes i Kirken.

1–4: Herren forklarer hva man skal
spise og drikke når man tar del i
nadverden. 5–14: Kristus og hans
tjenere fra alle evangelieutdeling-
er skal ta del i nadverden. 15–18:
Ta Guds fulle rustning på.

LYTT til Jesu Kristi røst, han
som er deres Herre, deres

Gud og deres Forløser, hvis ord
er alevende og kraftig.
2 For se, jeg sier dere at det

ikke er avgjørende hva dere

15a vs Rettferdig,
rettferdighet.

b vs Krone;
Opphøyelse.

c Joh 7:34.

16a L&p 1:38.
26 1a vs Skriftene —

Skriftenes verdi.
b L&p 24:3; 37:2.

2a 1 Sam 8:7;

Mosiah 29:26.
vs Felles samtykke.

27 1a Hel 3:29;
L&p 6:2.
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spiser eller drikker når dere tar
del i anadverden, såfremt dere
gjør det med øyet fullt og helt
vendt mot min bære og minnes
for Faderen mitt legeme som
ble nedlagt for dere, og mitt
cblod som ble utgytt til dderes
synders forlatelse.
3 Derfor gir jeg dere en befa-

ling at dere ikke skal kjøpe vin
eller sterke drikker av deres
fiender.

4 Derfor skal dere ikke drikke
noen vin uten at den er nylaget
av dere selv, ja, i dette min Fa-
ders rike som skal bygges opp
på jorden.

5 Se, jeg har en vis hensikt
med dette, derfor, undre dere
ikke, for den time kommer da
jeg vil adrikke av vintreets frukt
med dere på jorden, og med
bMoroni, som jeg har sendt til
dere for å åpenbare Mormons
bok, som inneholder fylden av
mitt evige evangelium, og til
hvem jeg har overgitt nøklene
til cEfra’ims stavs opptegnelse,

6 og også med aElias til hvem
jeg har overgitt nøklene til å
gjenopprette alt det som er sagt
om de siste dager ved alle de
hellige profeters munn siden
verdens begynnelse,

7 og også med Johannes —
sønn av Sakarias, den Sakarias
som han a(Elias) besøkte og ga
det løfte at han skulle få en
sønn, og at hans navn skulle væ-
re bJohannes, og han skulle være
fylt med Elias’ ånd —

8 den Johannes som jeg sendte
til dere, mine tjenere, Joseph
Smith jr. og Oliver Cowdery,
for å ordinere dere til det første
aprestedømme som dere har
mottatt, så dere kunne bli kalt
og bordinert likesom cAron,
9 og også med aElijah til hvem

jeg har overgitt nøklene til å
ha makt til å bvende fedrenes
hjerter til barna og barnas hjer-
ter til fedrene for at ikke hele
jorden skal bli slått med en
forbannelse,

10 og også med Josef og Jakob,
Isak og Abraham, deres fedre,
hos hvem aløftene forblir,
11 og også med Mikael, eller

aAdam, alles far, alles fyrste,
den gamle av dager,

12 og også med Peter og Jakob
og Johannes som jeg sendte til
dere — ved hvem jeg har aordi-
nert dere og bekreftet dere til
å være bapostler og spesielle
cvitner om mitt navn og til å ha
nøklene til deres tjenestegjerning

2a vs Nadverd.
b vs Herlighet.
c vs Blod.
d vs Syndsforlatelse.

5a Mat 26:29;
Mark 14:25;
Luk 22:18.

b JS—H 1:30–34.
c Esek 37:16.

vs Efra’im —
Efra’ims eller
Josefs stav.

6a vs Elias.

7a Luk 1:17–19.
b Luk 1:13;

L&p 84:27–28.
8a L&p 13:1.

vs Aronske
prestedømme, Det.

b vs Ordinere,
ordinasjon.

c 2M 28:1–3, 41;
L&p 107:13.

9a 1 Kong 17:1–22;
2 Kong 1–2;
L&p 2:1–3;

110:13–16;
JS—H 1:38–39.
vs Elijah;
Slektshistorie.

b vs Slektshistorie.
10a vs Pakten med

Abraham.
11a vs Adam.
12a JS—H 1:72.

vs Melkisedekske
prestedømme, Det.

b vs Apostel.
c Apg 1:8.
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og til de samme ting som jeg
åpenbarte for dem,
13 og til hvem jeg har aover-

dratt bnøklene til mitt rike og
en cevangelieutdeling for dsiste
gang og i etidenes fylde da jeg
skal samle alle ting til fett, både
det som er i himmelen og det
som er på jorden—

14 og også med alle dem som
min Fader har agitt meg ut av
verden.
15 Derfor, oppløft deres hjerter

og fryd dere, og bind omkring
deres lender og ta min fulle
arustning på så dere kan motstå
den onde dag og bli bstående
etter å ha gjort alt.
16 Stå derfor, med deres lender

aombundet med bsannhet, iført
crettferdighetens dbrynje og de-
res føtter skodd med den bered-
skap som efredens evangelium
gir, som jeg har sendt mine
fengler for å overgi til dere.
17 Grip troens skjold hvorved

dere skal kunne slukke alle de
ugudeliges abrennende piler,

18 og ta frelsens hjelm og min
Ånds sverd — min Ånd vil jeg
utgyte over dere, og mitt ord
som jeg vil åpenbare til dere —
og vær enige med hensyn til alt
hva dere ber meg om, og stå
trofaste inntil jeg kommer, så
skal dere bli atatt opp, for der
jeg er, skal dere bogså være.
Amen.

KAPITTEL 28

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Oliver Cowdery i
Fayette, New York, i september 1830 (History of the Church 1:109–
111). Hiram Page, et medlem av Kirken, hadde en viss sten og hevdet at
han ved hjelp av den mottok åpenbaringer om Sions oppbygging og
Kirkens orden. Flere medlemmer var blitt bedratt av disse påstandene, og
til og med Oliver Cowdery ble påvirket i negativ retning. Like før en
fastsatt konferanse adspurte profeten Herren inderlig om denne saken,
og mottok følgende åpenbaring.

1–7: Joseph Smith har nøklene til
mysteriene, og bare han mottar
åpenbaringer for Kirken. 8–10:
Oliver Cowdery skal forkynne for
lamanittene. 11–16: Satan bedro

Hiram Page og ga ham falske
åpenbaringer .

SE, jeg sier til deg, aOliver, at
det skal bli gitt deg å bli

13a Mat 16:19.
b vs Nøkler,

prestedømmets.
c vs Evangelieutdeling;

Evangelium.
d Jak bok 5:71;

L&p 43:28–30.
e Ef 1:9–10;

L&p 112:30; 124:41.

f L&p 84:100.
14a Joh 6:37; 17:9, 11;

3 Ne 15:24;
L&p 50:41–42; 84:63.

15a Rom 13:12;
Ef 6:11–18.

b Mal 3:2; L&p 87:8.
16a Jes 11:5.

b vs Sannhet.

c vs Rettferdig,
rettferdighet.

d Jes 59:17.
e 2 Ne 19:6.
f L&p 128:19–21.

17a 1 Ne 15:24; L&p 3:8.
18a 1 Ne 13:37; L&p 17:8.

b Joh 14:3.
28 1a L&p 20:3.
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hørt av kirken i alle ting du skal
blære dem ved cTrøsteren om
de åpenbaringer og bud som
jeg har gitt.

2 Men se, sannelig, sannelig
sier jeg deg, aingen skal utpekes
til å motta bud og åpenbaringer
i denne kirke bortsett fra min tje-
ner, Joseph bSmith jr., for han
mottar dem likesom Moses.
3 Og du skal være lydig mot

de ting som jeg skal gi til ham,
likesom aAron, og trofast for-
kynne budene og åpenbaringe-
ne med kraft og bmyndighet til
kirken.

4 Og hvis du noen gang er
ledet av Trøsteren til å atale
eller undervise, eller til enhver
tid når du er ledet ved bud til
det samme for kirken, kan du
gjøre det.

5 Men du skal ikke skrive det
som bud, men som visdom.

6 Og du skal ikke befale ham
som er satt over deg og over
kirken.

7 For jeg har gitt ham anøklene
til de bmysterier og åpenba-
ringer som er forseglet inntil
jeg utpeker en annen i hans
sted.

8 Og nå, se, jeg sier deg at du
skal reise til alamanittene og for-
kynne mitt bevangelium til dem,
og hvis de lar seg undervise av
deg, skal du la min kirke bli

opprettet blant dem, og du skal
motta åpenbaringer, men skriv
dem ikke som bud.

9 Og nå, se, jeg sier deg at
det er ikke åpenbart, og intet
menneske vet hvor abyen bSion
skal bygges, men det skal bli
gitt senere. Se, jeg sier deg at
den skal ligge på grensen mot
lamanittene.

10 Du skal ikke forlate dette
sted før etter konferansen, og
min tjener, Joseph, skal utpekes
til å presidere over konferan-
sen ved konferansens stemme-
givning, og det han sier til deg,
skal du tale.

11 Og videre skal du ta din
bror, Hiram Page, og i aenerom
fortelle ham at det han har
skrevet fra denne stenen, ikke
er av meg, og at bSatan har cbe-
dratt ham.

12 For se, disse ting er ikke
blitt gitt til ham, ei heller skal
noen i denne kirke bli gitt
noe som strider mot kirkens
pakter.

13 For alle ting må gjøres med
orden og med afelles samtykke
i kirken, ved troens bønn.

14 Og du skal hjelpe til med
å bringe orden i alle disse ting
i overensstemmelse med kir-
kens pakter før du reiser til
lamanittene.

15 Og det skal atilkjennegis for

b vs Undervise —
Undervis med
Ånden.

c vs Talsmann.
2a L&p 35:17–18; 43:4.

b 2 Ne 3:14–20.
vs Smith, Joseph jr.

3a vs Aron, bror av
Moses.

b vs Myndighet.
4a 2M 4:12–16;

L&p 24:5–6.
7a L&p 64:5; 84:19.

b vs Mysterier, Guds.
8a 2 Ne 3:18–22;

L&p 30:5–6; 32:1–3.
b L&p 3:19–20.

9a L&p 57:1–3.

b L&p 52:42–43.
vs Sion.

11a Mat 18:15.
b Åp 20:10.
c L&p 43:5–7.

13a vs Felles samtykke.
15a 2 Ne 32:3, 5.
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beslutning fra Faderen at de skal
asamles til ett sted i dette land
for å bberede sine hjerter og væ-
re beredt i alle ting — til den
dag da ctrengsel og utslettelse
skal sendes over de ugudelige.
9 For timen er nær, og dagen

snart for hånden da jorden er
moden, og alle de astolte og de
som er ugudelige, skal være
som bhalm, og jeg vil cbrenne
dem opp, sier Hærskarenes
Herre, så ugudelighet ikke skal
finnes på jorden,

10 for timen er nær, og det
som ble auttalt ved mine apost-
ler, må oppfylles, for som de
talte, slik skal det skje,

11 for jeg vil åpenbare meg fra
himmelen med kraft og stor
herlighet, med alle dens ahær-
skarer, og bo i brettferdighet
hos menneskene på jorden i
ctusen år, og de ugudelige skal
ikke bestå.
12 Og videre, sannelig, sanne-

lig sier jeg dere, og det er gått
ut som en fast beslutning ifølge
Faderens vilje, at mine aapost-
ler, de tolv som var med meg
i min tjenestegjerning i Jerusa-
lem, skal stå ved min høyre

hånd på den dag da jeg kommer
i en bildsøyle, ikledd rettferdig-
hetens kjortler, med kroner på
sine hoder, i cherlighet likesom
jeg, for å ddømme hele Israels
hus — ja, så mange som har el-
sket meg og holdt mine bud —
og ingen andre.

13 For en abasun skal lyde
både lenge og høyt, ja, som på
Sinai-fjellet, og hele jorden skal
skjelve, og de skal bkomme
frem — ja, de cdøde som døde i
meg — for å motta en drettfer-
dighets krone og bli kledd eli-
kesom jeg for å være hos meg,
så vi kan være ett.

14 Men se, jeg sier dere at før
denne store adag kommer, skal
bsolen bli formørket og månen
forvandles til blod, og stjernene
skal falle fra himmelen, og det
skal være store ctegn oppe på
himmelen og nede på jorden,

15 og det skal være gråt og
ajammer blant menneskenes
skarer,

16 og det skal sendes ut en
stor ahaglstorm for å ødelegge
jordens grøde.

17 Og det skal skje, på grunn
av verdens ugudelighet, at jeg

8a L&p 45:64–66; 57:1.
b L&p 58:6–9; 78:7.
c L&p 5:19; 43:17–27.

9a 2 Ne 20:33;
3 Ne 25:1.
vs Stolthet.

b Nah 1:10; Mal 4:1;
1 Ne 22:15, 23;
JS—H 1:37.

c L&p 45:57; 63:34, 54;
64:24; 88:94;
101:23–25; 133:64.
vs Jord — Jordens
renselse.

10a vs Annet komme,
Jesu Kristi.

11a JS—M 1:37.
b vs Rettferdig,

rettferdighet.
c vs Jesus Kristus —

Tusenårsriket,
Kristus skal regjere
i tusen år;
Tusenårsriket.

12a vs Apostel.
b Jes 66:15–16;

L&p 130:7; 133:41.
c vs Herlighet; Jesus

Kristus — Herlighet,
Jesu Kristi.

d Mat 19:28;
Luk 22:30; 1 Ne 12:9;

Mormon 3:18–19.
13a L&p 43:18; 45:45.

b L&p 76:50.
c L&p 88:97; 133:56.
d vs Krone;

Opphøyelse.
e L&p 76:94–95;

84:35–39.
14a vs Annet komme,

Jesu Kristi.
b Joel 2:10;

JS—M 1:33.
c vs Tidenes tegn.

15a Mat 13:42.
16a Esek 38:22;

Åp 11:19; 16:21.
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deg fra den tid du reiser og til
den tid du kommer tilbake, hva
du skal gjøre.

16 Og du må opplate din munn
og til alle tider forkynne mitt
evangelium med fryd. Amen.

KAPITTEL 29
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i nærvær av seks eldster
i Fayette, New York, i september 1830 (History of the Church 1:111–
115). Denne åpenbaringen ble gitt noen dager før konferansen som
begynte den 26. september 1830.

1–8: Kristus samler sine utvalgte.
9–11: Hans komme innleder tu-
senårsriket. 12–13: De tolv skal
dømme hele Israel. 14–21: Tegn,
pest og utslettelse vil gå forut for
det annet komme. 22–28: Den si-
ste oppstandelse og den endelige
dom kommer etter tusenårsriket.
29–35: Alle ting er åndelige for
Herren. 36–39: Djevelen og hans
hærskarer ble kastet ned fra himme-
len for å friste mennesket. 40–45:
Fallet og forsoningen tilveiebringer
frelse. 46–50: Små barn er forløst
på grunn av forsoningen .

LYTT til Jesu Kristi røst, deres
Forløser, den store aJeg Er,

hvis bbarmhjertighets arm har
csonet for deres synder,
2 han som vil asamle sitt folk,

likesom en høne samler sine
kyllinger under sine vinger, ja,
alle som vil lytte til min røst og
bydmyke seg for meg og påkal-
le meg i mektig bønn.

3 Se, sannelig, sannelig sier jeg
dere at i denne stund er deres
synder atilgitt. Derfor, motta
disse ting, men husk at dere ikke
må synde mer for at dere ikke
skal bli utsatt for farer.

4 Sannelig sier jeg dere at dere
er utvalgt fra verden til å for-
kynne mitt evangelium med
en gledes røst, som med en aba-
suns røst.

5 Oppløft deres hjerter og vær
glade, for jeg er amidt iblant
dere, og jeg er deres btalsmann
hos Faderen, og det behager
ham å gi dere criket.

6 Og som skrevet står: Hva
som helst dere aber om i btro,
cforenet i bønn, ifølge min befa-
ling, skal dere få.

7 Og dere er kalt til å gjennom-
føre ainnsamlingen av mine but-
valgte, for mine utvalgte chører
min røst og forherder ikke sine
dhjerter.
8 Derfor er det utgått en

29 1a vs JEG ER.
b vs Barmhjertig,

barmhjertighet.
c vs Forsoning.

2a Mat 23:37;
3 Ne 10:4–6.

b vs Ydmyk, å
ydmyke, ydmykhet.

3a vs Tilgi.
4a Alma 29:1–2;

L&p 19:37; 30:9.
5a Mat 18:20;

L&p 6:32; 38:7;
88:62–63.

b vs Talsmann.
c vs Rike, Guds eller

himmelens.
6a Mat 21:22;

Joh 14:13.
b Mark 11:24.

c 3 Ne 27:1–2;
L&p 84:1.

7a vs Israel — Israels
innsamling.

b Mark 13:20;
L&p 84:34.
vs Utvalgte, De.

c Alma 5:37–41.
d vs Hjerte.
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vil ta ahevn over de bugudelige
fordi de ikke vil omvende seg,
for mitt vredes beger er fullt,
og se, mitt cblod skal ikke rense
dem hvis de ikke hører meg.

18 Derfor vil jeg, Gud Herren,
sende fluer ut over jordens over-
flate, og de skal angripe dens
innbyggere og skal ete deres
kjøtt og skal forårsake at det
går mark i det,

19 og deres tunge skal forstum-
mes så de ikke skal atale imot
meg, og deres kjøtt skal falle
fra deres ben og deres øyne ut
av sine huler,

20 og det skal skje at skogens
adyr og luftens fugler skal for-
tære dem.
21 Og den store og aavskyeli-

ge kirke, som er hele jordens
bskjøge, skal nedstyrtes ved
cfortærende ild slik det er uttalt
ved profeten Esekiels munn,
han som talte om det som ennå
ikke har skjedd, men som dvis-
selig skal skje, like sikkert som
jeg lever, for avskyelighet skal
ikke råde.

22 Og videre, sannelig, sanne-
lig sier jeg dere, at når de atusen
år er omme og menneskene

igjen begynner å fornekte sin
Gud, da vil jeg spare jorden,
men bare en bkort tid,

23 og aenden skal komme, og
himmelen og jorden skal fortæ-
res og bforgå, og det skal bli en
ny himmel og en cny jord.
24 For alt det gamle skal afor-

gå og alt skal bli nytt, ja, him-
melen og jorden og alt som i
dem er, både mennesker og dyr,
luftens fugler og havets fisker,

25 og ikke ett ahår eller støv-
fnugg skal gå tapt, for de er
mine henders gjerninger.

26 Men se, sannelig sier jeg
dere, før jorden skal forgå, skal
aMikael, min berkeengel, blåse i
sin cbasun, og da skal alle de
døde dvåkne, for deres graver
skal åpnes og de skal ekomme
frem, ja, alle.

27 Og de arettferdige skal
samles ved min bhøyre hånd til
evig liv, og de ugudelige ved
min venstre hånd vil jeg skam-
me meg for å vedkjenne meg
overfor Faderen,

28 derfor vil jeg si til dem:
aGå bort fra meg, dere forban-
nede, til den evige bild beredt
for cdjevelen og hans engler.

17a Åp 16:7–11;
2 Ne 30:10;
JS—M 1:53–55.
vs Hevn.

b vs Ugudelig(e).
c 1 Joh 1:7;

Alma 11:40–41;
L&p 19:16–18.

19a Sak 14:12.
20a Jes 18:6; Esek 39:17;

Åp 19:17–18.
21a vs Djevel —

Djevelens kirke.
b Åp 19:2.
c Joel 1:19–20; 2:3;

L&p 97:25–26.

vs Jord — Jordens
renselse.

d L&p 1:38.
22a vs Tusenårsriket.

b Åp 20:3;
L&p 43:30–31;
88:110–111.

23a Mat 24:14.
vs Verden —
Verdens ende.

b Mat 24:35;
JS—M 1:35.

c vs Jord — Jordens
endelige tilstand.

24a Åp 21:1–4.
25a Alma 40:23.

26a vs Adam; Mikael.
b vs Erkeengel.
c 1 Kor 15:52–55.
d vs Udødelig,

udødelighet;
Oppstandelse.

e Joh 5:28–29.
27a vs Rettferdig,

rettferdighet.
b Mat 25:33.

vs Dom, den siste
eller endelige.

28a Mat 25:41;
L&p 29:41.

b L&p 43:33.
c vs Djevel.
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29 Og nå, se, jeg sier dere, aldri
noen gang har jeg erklært med
min egen munn at de skulle ven-
de tilbake derfra, for der ahvor
jeg er, kan de ikke komme, til
det har de ingen makt.
30 Men husk at alle mine straf-

fedommer er ikke gitt til men-
neskene, og som ordene er gått
ut av min munn, slik skal de
også oppfylles, så de aførste skal
bli de siste og de siste skal bli
de første i alle ting som jeg har
skapt ved min makts ord, som
er min Ånds kraft.
31 For ved min Ånds kraft

askapte jeg dem, ja, alle ting,
både båndelig og timelig —

32 først aåndelig, og deretter
timelig som er begynnelsen til
mitt verk, og videre, først time-
lig og deretter åndelig, som er
det siste av mitt verk —

33 som jeg forteller dere for at
dere i deres naturlige tilstand
skal forstå, men hva meg selv
angår, har mine gjerninger in-
gen aende og heller ingen be-
gynnelse, men dere er det gitt
for at dere kan forstå, fordi
dere har bedt meg om det og er
forenet.

34 Derfor, sannelig sier jeg
dere, at for meg er alle ting ån-
delige, og aldri har jeg noen
gang gitt dere en lov som var

timelig, heller ikke til noe men-
neske eller til menneskenes
barn, heller ikke til Adam, de-
res far, som jeg skapte.

35 Se, jeg lot ham få ahandle
etter eget ønske, og jeg ga ham
bud, men jeg ga ham ikke noe
timelig bud, for mine bbud er
åndelige, de er hverken natur-
lige eller timelige, hverken kjø-
delige eller sanselige.

36 Og det skjedde at Adam ble
fristet av djevelen — for se,
adjevelen var før Adam, for han
gjorde bopprør mot meg, og sa:
Gi meg din cære som er min
dmakt, og likeledes førte han en
etredjedel av fhimmelens hær-
skarer bort fra meg på grunn av
deres ghandlefrihet,
37 og de ble kastet ned, og

slik ble adjevelen og hans beng-
ler til.

38 Og se, det er et sted beredt
for dem fra begynnelsen, og det-
te sted er ahelvete.
39 Og det måtte nødvendigvis

være slik at djevelen skulle
afriste menneskenes barn, ellers
kunne de ikke ha sin handlefri-
het, for hvis de aldri smakte
det bbitre, kunne de ikke kjenne
det søte —

40 derfor skjedde det at dje-
velen fristet Adam, og han
spiste av den forbudte afrukt og

29a Joh 7:34; L&p 76:112.
30a Mat 19:30;

1 Ne 13:42.
31a vs Skape, skapelse.

b Moses 3:4–5.
32a vs Åndelig skapelse.
33a Sal 111:7–8;

Moses 1:4.
35a vs Handlefrihet.

b vs Guds bud.

36a L&p 76:25–26;
Moses 4:1–4.

b vs Rådet i himmelen.
c vs Ære, Hedre.
d Jes 14:12–14;

L&p 76:28–29.
e Åp 12:3–4.
f L&p 38:1; 45:1.

vs Førjordiske liv.
g vs Handlefrihet.

37a vs Djevel.
b 2 Pet 2:4; Jud 1:6;

Moses 7:26.
vs Engler.

38a vs Helvete.
39a Moses 4:3–4.

vs Friste, fristelse.
b Moses 6:55.

40a 1M 3:6;
Moses 4:7–13.
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overtrådte budet, hvorved han
ble bunderlagt djevelens vilje
fordi han ga etter for fristelse.
41 Derfor lot jeg, Gud Herren,

ham bli adrevet ut av bEdens
have, bort fra min nærhet på
grunn av hans overtredelse,
derved ble han cåndelig død,
som er den første død, ja, den
samme død som er den siste
ddød, som er åndelig, som skal
bli uttalt over de ugudelige
når jeg skal si: Gå bort, dere
eforbannede.
42 Men se, jeg sier dere at jeg,

Gud Herren, ga til Adam og til
hans ætt at de ikke skulle adø
den timelige død før jeg, Gud
Herren, skulle sende ut bengler
for å forkynne dem comvendel-
se og dforløsning ved tro på min
eEnbårne Sønns navn.
43 Og således ga jeg, Gud

Herren, mennesket dets aprø-
vetids dager, for at de ved sin
naturlige død kunne boppstå i
cudødelighet til devig liv, ja, så
mange som ville tro,

44 og de som ikke tror, til evig
afordømmelse, for de kan ikke
bli forløst fra sitt åndelige fall
fordi de ikke omvender seg,

45 for de elsker mørke fremfor
lys, og deres agjerninger er
onde, og de får sin blønn av den
de lyster å adlyde.

46 Men se, jeg sier dere, at
små abarn er bforløst fra ver-
dens grunnvoll ble lagt ved min
Enbårne —

47 derfor kan de ikke synde,
for Satan har ikke fått makt til å
afriste små barn før de begyn-
ner å bli bansvarlige for meg,
48 for det er dem gitt som jeg

vil, etter mitt eget behag, så
store ting kan kreves av deres
afedres hender.
49 Og videre sier jeg dere: Har

jeg ikke befalt den som har
kunnskap, å omvende seg?

50 Og han som ingen aforstå-
else har, med ham er det opp til
meg å gjøre slik det står skre-
vet. Og nå forteller jeg dere
ikke mer denne gang. Amen.

KAPITTEL 30
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til David Whitmer,
Peter Whitmer jr. og John Whitmer i Fayette, New York, i september 1830

b 2 Ne 10:24;
Mosiah 16:3–5;
Alma 5:41–42.

41a vs Fall, Adam
og Evas.

b vs Eden.
c vs Død, åndelig.
d Alma 40:26.
e L&p 29:27–28;

76:31–39.
42a 2 Ne 2:21.

vs Død, fysisk.
b Alma 12:28–30.
c vs Omvende,

omvendelse.

d vs Forløse, forløst,
forløsning.

e Moses 5:6–8.
43a Alma 12:24; 42:10.

b vs Oppstandelse.
c Moses 1:39.

vs Udødelig,
udødelighet.

d vs Evig liv.
44a L&p 19:7–12.

vs Fordømme,
fordømmelse.

45a Joh 3:18–20;
L&p 93:31–32.

b Mosiah 2:32–33;

Alma 3:26–27;
5:41–42; 30:60.

46a Moroni 8:8, 12;
L&p 93:38.
vs Barn.

b L&p 74:7.
vs Forløse, forløst,
forløsning.

47a vs Friste, fristelse.
b vs Ansvarlig.

48a L&p 68:25.
50a L&p 137:7–10.

vs Forstand,
forståelse.
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etter en tre-dagers konferanse i Fayette, men før Kirkens eldster hadde
skilt lag (History of the Church 1:115–116). Opprinnelig ble denne
åpenbaringen utgitt i tre åpenbaringer, men profeten samlet dem i ett
kapittel i 1835-utgaven av Lære og pakter .

1–4: David Whitmer refses for
ikke å ha tjent med flid. 5–8: Peter
Whitmer jr. skal bli med Oliver
Cowdery på en misjon til lamanit-
tene. 9–11: John Whitmer blir kalt
til å forkynne evangeliet.

SE, jeg sier deg, aDavid, at du
har bfryktet mennesker og-

har ikke cstolt på meg for å mot-
ta styrke slik som du burde.
2 Men dine tanker har dvelt

mer ved ajordiske ting enn ved
det som er av meg, din Skaper,
og ved den tjenestegjerning du
er blitt kalt til, og du har ikke
gitt akt på min Ånd og på dem
som ble satt over deg, men er
blitt overtalt av dem som jeg
ikke har befalt.
3 Derfor er du overlatt til deg

selv, til å spørre meg og agrun-
ne på det du har mottatt.

4 Og ditt hjem skal være i din
fars hus inntil jeg gir deg vide-
re befalinger. Og du skal utføre
din atjenestegjerning — i kirken,
for verden, og i områdene rundt
omkring. Amen.
5 Se, jeg sier deg, aPeter, at du

skal breise sammen med din
bror, Oliver, for ctiden er kom-
met da det er min vilje at du

opplater din munn for å for-
kynne mitt evangelium, derfor,
frykt ikke, men gi dakt på de
ord og råd som din bror skal
gi deg.

6 Og lid sammen med ham
i alle hans lidelser, oppløft all-
tid ditt hjerte til meg i bønn
og tro for hans og din utfrielse,
for jeg har gitt ham makt til å
bygge opp min akirke blant
blamanittene.

7 Og ingen har jeg utpekt til å
være hans rådgiver aover ham i
kirken, i kirkelige anliggender,
bortsett fra hans bror Joseph
Smith jr.

8 Derfor, gi akt på disse ting,
og hold mine bud med flid, og
du skal bli velsignet med evig
liv. Amen.

9 Se, jeg sier deg, min tjener
John, at du fra nå av skal begyn-
ne å aforkynne mitt evangelium
som med en bbasuns røst.
10 Og du skal arbeide hos din

bror, Philip Burroughs, og i
traktene deromkring — ja, over-
alt hvor du kan bli hørt — inntil
jeg befaler deg å dra derfra.

11 Og du skal av hele din
sjel arbeide ene og alene for
Sion fra nå av, ja, du skal alltid

30 1a vs Whitmer, David.
b Apg 5:29.
c 2 Krøn 16:7–9.

2a L&p 25:10.
3a vs Fordype seg.
4a vs Tjene, virke;

Tjeneste.

5a vs Whitmer, Peter jr.
b L&p 32:1–3.
c L&p 11:15.
d vs Råd; Oppholde

Kirkens ledere.
6a vs Jesu Kristi Kirke

av Siste Dagers

Hellige.
b L&p 3:20; 49:24.

vs Lamanitter.
7a L&p 20:2–3.
9a L&p 15:6.

b L&p 33:2.
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opplate din munn for min sak
og ikke afrykte hva bmenneskene

kan gjøre, for jeg er cmed deg.
Amen.

KAPITTEL 31

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Thomas B. Marsh i
september 1830 (History of the Church 1:115–117). Dette skjedde like
etter en konferanse i Kirken (se forordet til kapittel 30). Thomas B. Marsh
var blitt døpt tidligere i måneden og hadde blitt ordinert til eldste i
Kirken før denne åpenbaringen ble gitt .

1–6: Thomas B. Marsh blir kalt til
å forkynne evangeliet, og forsikres
om at hans familie har det bra. 7–
13: Han blir rådet til å være tål-
modig, til alltid å be, og til å følge
Trøsteren.

aTHOMAS, min sønn, velsig-
net er du for din tro på mitt

verk.
2 Se, du har hatt mange li-

delser på grunn av din familie,
likevel vil jeg velsigne deg og
din familie, ja, dine små, og da-
gen kommer da de vil tro og
kjenne sannheten og være ett
med deg i min kirke.

3 Oppløft ditt hjerte og fryd
deg, for timen for din misjon
er kommet, og din tunge skal
bli løst og du skal forkynne
agodt budskap om stor glede til
denne generasjon.
4 Du skal akunngjøre de ting

som er blitt åpenbart til min
tjener, Joseph Smith jr. Du
skal begynne å forkynne fra nå

av, ja, høste på den marken
som allerede er bhvit til å
brennes.

5 Derfor, astøt frem med din
sigd av hele din sjel, og dine
synder er deg bforlatt, og man-
ge ckornbånd skal legges på
din rygg, for darbeideren er sin
lønn verd. Derfor skal din fa-
milie leve.

6 Se, sannelig sier jeg deg, for-
lat dem bare en liten stund og
forkynn mitt ord, og jeg vil
berede et sted for dem.

7 Ja, jeg vil aåpne folkets hjer-
ter, og de vil ta imot deg, og jeg
vil opprette en menighet ved
din hånd,

8 og du skal astyrke dem og
forberede dem til den tid da de
skal bli samlet.

9 Vær atålmodig i blidelser,
spott ikke dem som spotter, styr
ditt chus i saktmodighet, og vær
standhaftig.

10 Se, jeg sier deg at du skal
være en lege for kirken, men

11a vs Mot, modig;
Frykt.

b Jes 51:7.
c Mat 28:19–20.

31 1a vs Marsh,
Thomas B.

3a Jes 52:7;
Luk 2:10–11;

Mosiah 3:3–5.
4a Mosiah 18:19;

L&p 42:12; 52:36.
b L&p 4:4–6.

5a Åp 14:15.
b vs Tilgi.
c L&p 79:3.
d Luk 10:3–11;

L&p 75:24.
7a vs Omvendelse,

omvende.
8a L&p 81:5; 108:7.
9a vs Tålmodighet.

b vs Motgang.
c vs Familie —

Foreldrenes ansvar.
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ikke for verden, for de vil ikke
ta imot deg.
11 Gå hvor som helst jeg vil, og

det skal bli gitt deg av aTrøsteren
hva du skal gjøre og hvor du
skal gå.

12 aBe alltid for at du ikke skal
komme i bfristelse og miste din
lønn.

13 Vær atrofast inntil enden, og
se, jeg er bmed deg. Disse ord
er ikke av noe menneske, heller
ikke av mennesker, men av
meg — Jesus Kristus, din
Forløser — ved cFaderens vilje.
Amen.

KAPITTEL 32

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Parley P. Pratt og
Ziba Peterson i oktober 1830 (History of the Church 1:118–120).
Eldstene var meget interessert i lamanittene og hadde sterke ønsker for
dem i tilknytning til de velsignelser Kirken hadde fått vite var forutsagt
for dem i Mormons bok. Følgelig ble Herren adspurt om han ville tilkjen-
negi sin vilje og fortelle om eldstene nå skulle sendes til indianerstamme-
ne i vest. Åpenbaringen fulgte.

1–3: Parley P. Pratt og Ziba Peter-
son blir kalt til å forkynne for lama-
nittene og reise sammen med Oliver
Cowdery og Peter Whitmer jr. 4–5:
De må be for å få en forståelse av
Skriftene.

OG nå, når det gjelder min
tjener, Parley P. aPratt, se,

jeg sier til ham, at så sant jeg
lever, vil jeg at han skal forkyn-
ne mitt evangelium og blære
av meg og være saktmodig og
ydmyk av hjertet.

2 Og det jeg har utpekt ham
til, er at han skal abli med mine
tjenere, Oliver Cowdery og

Peter Whitmer jr., ut i villmar-
ken til blamanittene.
3 Og aZiba Peterson skal også

bli med dem, og jeg vil selv gå
med dem og være bmidt iblant
dem, og jeg er deres ctalsmann
hos Faderen, og ikke noe skal
få makt over dem.

4 Og de skal gi aakt på disse
ord og ikke påberope seg noen
annen båpenbaring, og de skal
alltid be så jeg kan cavdekke det
til deres dforståelse.
5 Og de skal gi akt på disse ord,

og ikke vise ringeakt, og jeg vil
velsigne dem. Amen.

11a vs Talsmann;
Hellige Ånd, Den.

12a 3 Ne 18:17–21.
vs Bønn.

b vs Friste, fristelse.
13a vs Holde ut.

b Mat 28:20.
c vs Jesus Kristus —

Myndighet, Jesu

Kristi.
32 1a vs Pratt, Parley

Parker.
b Mat 11:28–30.

2a L&p 28:8; 30:5.
b L&p 3:18–20.

3a L&p 58:60.
b Mat 18:20;

L&p 6:32; 38:7.

c vs Talsmann.
4a 1 Ne 15:25;

L&p 84:43–44.
b L&p 28:2.
c JS—H 1:74.
d vs Forstand,

forståelse.
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KAPITTEL 33
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Ezra Thayre og
Northrop Sweet i Fayette, New York, i oktober 1830 (History of the
Church 1:126–127). Da profeten skrev ned denne åpenbaringen, bekref-
tet han at “Herren alltid er rede til å undervise dem som flittig søker i
tro” (History of the Church 1:126).

1–4: Arbeidere kalles for å forkyn-
ne evangeliet i ellevte time. 5–6:
Kirken er opprettet, og de utvalgte
skal samles. 7–10: Omvend dere,
for himmelens rike er for hånden.
11–15: Kirken er bygget på evan-
geliets klippe. 16–18: Bered dere
til Brudgommen kommer.

SE, jeg sier dere, mine tjenere
Ezra og Northrop, åpne

deres ører og lytt til Herren
deres Guds røst, hvis aord er le-
vende og kraftig, skarpere enn
et tveegget sverd så det kløver
både ledd og marg, sjel og ånd,
og er en tyder av bhjertets tan-
ker og hensikter.

2 For sannelig, sannelig sier
jeg dere, at dere er kalt til å
oppløfte deres røst som med en
abasuns lyd, til å forkynne mitt
evangelium for en vrang og
fordervet generasjon.
3 For se, amarken er allerede

hvit til innhøstning, og det er
den bellevte time og den csiste
gang jeg skal kalle arbeidere til
min vingård.

4 Og min avingård er blitt full-
stendig bfordervet, og det er
ingen som gjør cgodt unntatt
noen få, og de dfeiler ofte på
grunn av eprestelist da alles
sinn er fordervet.

5 Og sannelig, sannelig sier jeg
dere, at denne akirke har jeg
bopprettet og kalt ut av ørkenen.

6 Og likeledes vil jeg asamle
mine utvalgte fra bjordens fire
hjørner, ja, alle som vil tro på
meg og lytte til min røst.

7 Ja, sannelig, sannelig sier jeg
dere at marken er allerede hvit
til innhøstning, derfor, støt frem
med deres sigd og høst av all
deres makt, sinn og styrke.

8 aOpplat deres munn og den
skal bli fylt, og dere skal bli som
bNephi i fordums tid som reiste
fra Jerusalem ut i villmarken.

9 Ja, opplat deres munn og
spar ikke, og mange akornbånd
skal bli lagt på deres rygger, for
se, jeg er med dere.

10 Ja, opplat deres munn, den
skal bli fylt, og dere skal si:
Omvend dere, aomvend dere,

33 1a Heb 4:12;
Hel 3:29–30.

b Alma 18:32;
L&p 6:16.

2a Jes 58:1.
3a Joh 4:35;

L&p 4:4; 12:3; 14:3.
b Mat 20:1–16.
c Jak bok 5:71;

L&p 43:28.

4a vs Herrens vingård.
b 2 Ne 28:2–14;

Mormon 8:28–41.
c Rom 3:12; L&p 35:12.
d 2 Ne 28:14.
e vs Prestelist.

5a vs Jesu Kristi Kirke
av Siste Dagers
Hellige.

b vs Gjengivelsen

av evangeliet.
6a vs Israel — Israels

innsamling.
b 1 Ne 19:15–17.

8a L&p 88:81.
b 2 Ne 1:26–28.

9a Sal 126:6;
Alma 26:3–5;
L&p 75:5.

10a Mat 3:1–3.



61 Lære og pakter 33:11–34:2

bered Herrens vei og gjør hans
stier rette, for himmelens rike
er for hånden,
11 ja, omvend dere og enhver

av dere la seg adøpe til sine
synders forlatelse, ja, bli døpt
med vann, og så kommer
dåpen med ild og med Den
Hellige Ånd.
12 Se, sannelig, sannelig sier

jeg dere: Dette er mitt aevange-
lium, og kom ihu at de skal ha
tro på meg, ellers kan de ikke
på noen måte bli frelst,

13 og på denne aklippe vil
jeg bygge min kirke, ja, på
denne klippe er dere bygget,
og hvis dere fortsetter, skal
bhelvetes porter ikke få makt
over dere.

14 Og dere skal komme ihu

kirkens aartikler og pakter, og
holde dem.

15 Og den som har tro, skal
dere abekrefte ved bhåndspå-
leggelse i min kirke, og jeg vil
skjenke dem cDen Hellige
Ånds gave.

16 Og Mormons bok og de
hellige askrifter er gitt av meg
til deres bundervisning, og min
Ånds kraft clevendegjør alle
ting.

17 Derfor, vær trofaste, be all-
tid, sørg for at deres lamper
er gjort istand og brenner, og
ha olje med dere så dere kan
være rede til aBrudgommens
komme —

18 for se, sannelig, sannelig
sier jeg dere, jeg akommer has-
tig. Slik er det. Amen.

KAPITTEL 34

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Orson Pratt i Fayette,
New York, den 4. november 1830 (History of the Church 1:127–128).
Bror Pratt var dengang 19 år gammel. Han hadde blitt omvendt og døpt
da han seks uker tidligere for første gang hørte det gjengitte evangelium
forkynt av sin eldre bror, Parley P. Pratt. Denne åpenbaringen ble
mottatt i Peter Whitmer seniors hjem.

1–4: De trofaste blir Guds sønner
gjennom forsoningen. 5–9: Evan-
geliets forkynnelse bereder veien for
det annet komme. 10–12: Profeti
kommer ved Den Hellige Ånds kraft.

MIN sønn, aOrson, lytt og
hør og gi akt på det jeg,

Gud Herren skal si til deg, ja,
Jesus Kristus din Forløser,

2 verdens alys og liv, et lys

11a vs Dåp, døpe.
12a 3 Ne 27:13–22.
13a vs Klippe (sten).

b Mat 16:16–19;
L&p 10:69–70.

14a Henviser til
kapitlene 20–22;
L&p 42:13.

15a L&p 20:41.
b vs Håndspåleggelse.
c vs Hellige Ånds

gave, Den.
16a vs Skriftene.

b 2 Tim 3:16.
c Joh 6:63.

17a Mat 25:1–13.

vs Brudgom.
18a Åp 22:20.

vs Annet komme,
Jesu Kristi.

34 1a vs Pratt, Orson.
2a Joh 1:1–5.

vs Lys, Kristi lys.
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som skinner i mørket, og mør-
ket fatter det ikke,
3 som så har aelsket verden at

bhan cga sitt eget liv for at alle
dem som ville tro, kunne bli
dGuds sønner. Derfor er du min
sønn,
4 og avelsignet er du fordi du

har trodd.
5 Og mer velsignet er du fordi

du er akalt av meg til å forkynne
mitt evangelium,

6 til å oppløfte din røst som
med lyden fra en basun, både
lenge og høyt og arope omven-
delse til en vrang og fordervet
generasjon og berede Herrens
vei for hans annet bkomme.

7 For se, sannelig, sannelig sier
jeg deg, atiden er nær for hånden
da jeg skal komme i bskyen med
kraft og stor herlighet.

8 Og tiden for mitt komme
skal være en astor dag, for alle
nasjoner skal bskjelve.

9 Men før denne store dag
kommer, skal solen bli formør-
ket og månen forvandles til
blod, og stjernene skal nekte å
gi sitt skinn, og noen skal falle,
og store ødeleggelser venter de
ugudelige.

10 Derfor, oppløft din røst, og
aspar ikke, for Gud Herren har
talt, derfor, profetér, og det
skal bli gitt ved bDen Hellige
Ånds kraft.

11 Og hvis du er trofast, se, jeg
er med deg inntil jeg kommer.

12 Og sannelig, sannelig sier
jeg deg, jeg kommer hastig. Jeg
er din Herre og din Forløser, og
slik er det. Amen.

KAPITTEL 35

Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i eller i nærhe-
ten av Fayette, New York, i desember 1830 (History of the Church
1:128–131). I denne tiden var profeten nesten daglig opptatt med å overset-
te Bibelen. Oversettelsen ble påbegynt så tidlig som i juni 1830, og både
Oliver Cowdery og John Whitmer hadde arbeidet som skrivere. Ettersom
de nå var blitt kalt til andre oppgaver, ble Sidney Rigdon kalt ved guddom-
melig utvelgelse til å være profetens skriver i dette arbeidet (se vers 20).
Som forord til sin opptegnelse om denne åpenbaringen skrev profeten: “I
desember kom Sidney Rigdon (fra Ohio) for å adspørre Herren, og sammen
med ham kom Edward Partridge. . . . Like etter at disse to brødrene var
ankommet, talte Herren på denne måte” (History of the Church 1:128).

3a Joh 3:16; 15:13.
vs Kjærlighet.

b vs Forløser.
c vs Forsoning;

Forløse, forløst,
forløsning.

d Joh 1:9–12;
Rom 8:14, 16–17;
Moses 6:64–68.

vs Guds sønner
og døtre.

4a Joh 20:29.
5a vs Kall, kalle,

kalt av Gud.
6a L&p 6:9.

b vs Annet komme,
Jesu Kristi.

7a Åp 1:3.

b Luk 21:27.
8a Joel 2:11;

Mal 4:5;
L&p 43:17–26.
vs Annet komme,
Jesu Kristi.

b Jes 64:2.
10a Jes 58:1.

b 2 Pet 1:21.
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1–2: Hvordan menneskene kan bli
Guds sønner. 3–7: Sidney Rigdon
blir kalt til å døpe og meddele Den
Hellige Ånd. 8–12: Tegn og mi-
rakler utføres ved tro. 13–16:
Herrens tjenere skal treske nasjo-
nene ved Åndens kraft. 17–19:
Joseph Smith har nøklene til my-
steriene. 20–21: De utvalgte skal
utholde dagen når Herren kommer.
22–27: Israel skal bli frelst.

LYTT til aHerren, deres Guds
røst—til bAlfa og Omega,

begynnelsen og enden, hvis
ckurs er et evig kretsløp — den
dsamme i dag som i går og til
evig tid.
2 Jeg er Jesus Kristus, Guds

Sønn, som ble akorsfestet for
verdens synder, ja, for at alle
som vil btro på mitt navn, kan
bli cGuds sønner, ja, bli dett i
meg likesom jeg er eett i Fade-
ren, og Faderen er ett i meg, så
vi kan være ett.

3 Se, sannelig, sannelig sier
jeg til min tjener, Sidney, jeg
har betraktet deg og dine gjer-
ninger. Jeg har hørt dine bøn-
ner og har beredt deg til et
større verk.

4 Du er velsignet, for du skal
utrette store ting. Se, du ble
sendt ut likesom aJohannes, for

å berede veien for meg og for
bElijah som skulle komme, og
du visste det ikke.

5 Du døpte med vann til om-
vendelse, men de amottok ikke
Den Hellige Ånd.

6 Men nå gir jeg deg en befa-
ling at du skal adøpe med vann,
og de skal motta bDen Hellige
Ånd ved chåndspåleggelse li-
kesom apostlene i fordums tid.

7 Og det skal skje at et stort
verk skal bli utført i landet —
ja, blant ahedningefolkene —
for deres dårskap og avskyelig-
heter skal bli åpenbart for alle
menneskers øyne.

8 For jeg er Gud, og min arm
er ikke afor kort, og jeg vil vise
bmirakler, ctegn og undere til
alle som dtror på mitt navn.

9 Og hver den som i atro ber
om det i mitt navn, skal bdrive
ut conde ånder, skal dhelbrede
de syke, gjøre at de blinde får
sitt syn og de døve sin hørsel,
de stumme skal tale og de lam-
me skal gå.

10 Og tiden kommer hastig da
store ting skal bli vist til men-
neskenes barn,

11 men auten tro skal ikke noe
bli vist unntatt bødeleggelsen
av cBabylon som har fått alle

35 1a vs Herre.
b Åp 1:8.

vs Alfa; Omega.
c 1 Ne 10:19; L&p 3:2.
d Heb 13:8;

L&p 38:1–4; 39:1–3.
2a vs Korsfestelse.

b L&p 20:25; 45:5, 8.
c vs Guds sønner

og døtre.
d Joh 17:20–23.

vs Enhet, enighet.

e vs Gud, guddommen.
4a Mal 3:1; Mat 11:10;

1 Ne 11:27;
L&p 84:27–28.

b 3 Ne 25:5–6;
L&p 2:1; 110:13–15.

5a Apg 19:1–6.
6a vs Dåp, døpe.

b vs Hellige Ånds
gave, Den.

c vs Håndspåleggelse.
7a vs Hedningefolkene.

8a Jes 50:2; 59:1.
b vs Mirakel.
c vs Tegn.
d vs Tro.

9a vs Tro.
b Mark 16:17.
c Mark 1:21–45.
d vs Helbrede,

helbredelse.
11a L&p 63:11–12.

b L&p 5:19–20.
c vs Babel, Babylon.
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nasjoner til å drikke av sitt dho-
relivs vredes-vin.

12 Og det er aingen som gjør
godt unntatt dem som er rede
til å motta mitt evangeliums
fylde som jeg har sendt ut til
denne generasjon.
13 Derfor kaller jeg på det som

er asvakt i verden, på dem som
er bulærde og foraktet, til å tres-
ke nasjonene ved min Ånds
kraft,

14 og deres arm skal være min
arm, og jeg vil være deres
askjold og deres vern, og jeg vil
binde omkring deres lender, og
de skal kjempe iherdig for meg,
og deres bfiender skal ligge un-
der deres føtter, og jeg vil la
sverdet cfalle til deres gavn, og
ved min vredes dild vil jeg be-
vare dem.
15 Og evangeliet skal forkynnes

for de afattige og bsaktmodige,
og de skal cse frem til mitt kom-
me, for det er dnær for hånden,

16 og de skal lære lignelsen
om afikentreet, for allerede nå
er sommeren nær.
17 Og jeg har sendt ut mitt

aevangeliums fylde ved min tje-

ner bJoseph, og i hans svakhet
har jeg velsignet ham,

18 og jeg har gitt ham anøkle-
ne til mysteriet av de ting som
har vært bforseglet, ja, ting som
var fra cverdens grunnvoll ble
lagt, og de ting som skal skje
fra nå av og frem til tiden for
mitt komme, hvis han forblir i
meg, og hvis ikke, vil jeg sette
en annen i hans sted.

19 Derfor, våk over ham så
hans tro ikke svikter, og det
skal bli gitt ved aTrøsteren,
bDen Hellige Ånd, som kjenner
alle ting.

20 Og et bud gir jeg deg at du
skal askrive for ham, og skrifte-
ne skal bli gitt slik de finnes
i mitt eget bryst, til frelse for
mine egne butvalgte,
21 for de vil høre min arøst, og

skal se meg og skal ikke sove,
og skal butholde den dagen da
jeg ckommer, for de skal være
renset likesom jeg er dren.
22 Og nå sier jeg adeg: Bli hos

ham, og han skal reise sam-
men med deg, forlat ham ikke,
og disse ting skal visselig bli
oppfylt.

d Åp 18:2–4.
12a Rom 3:10–12;

L&p 33:4; 38:10–11;
84:49.

13a 1 Kor 1:27;
L&p 1:19–23; 124:1.

b Apg 4:13.
14a 2 Sam 22:2–3.

b L&p 98:34–38.
c L&p 1:13–14.
d L&p 128:24.

15a Mat 11:5.
b vs Saktmodig,

saktmodighet.
c 2 Pet 3:10–13;

L&p 39:23; 45:39;
Moses 7:62.

d L&p 63:53.
16a Mat 24:32;

L&p 45:36–38;
JS—M 1:38.
vs Tidenes tegn.

17a L&p 42:12.
b L&p 135:3.

18a L&p 84:19.
b Dan 12:9;

Mat 13:35;
2 Ne 27:10–11;
Ether 4:4–7;
JS—H 1:65.

c L&p 128:18.
19a Joh 14:16, 26; 15:26.

vs Talsmann.
b vs Hellige Ånd, Den.

20a Profeten var på
denne tid opptatt
med en åpenbar-
ingsoversettelse av
Bibelen der Sidney
Rigdon var kalt som
skriver.

b vs Utvalgte, De.
21a Joel 2:11;

L&p 43:17–25; 88:90;
133:50–51.

b Mal 3:2–3.
c vs Annet komme,

Jesu Kristi.
d vs Ren, renhet.

22a L&p 100:9–11.
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23 Og anår dere ikke er opptatt
med å skrive, se, da skal det bli
gitt ham å profetere, og du skal
forkynne mitt evangelium og
henvise til bde hellige profeter
for å bevise hans ord som de
skal bli gitt ham.

24 aHold alle de bud og pakter
dere er bundet til, og jeg vil la
himlene bryste til deres gavn,
og cSatan skal skjelve og Sion
skal dfryde seg på høydene og
blomstre,

25 og aIsrael skal bli bfrelst i
min egen beleilige tid, og ved
de cnøkler som jeg har gitt, skal
de bli ledet og aldri mer bli
forvirret.

26 Oppløft deres hjerter og
gled dere, for deres aforløsning
nærmer seg.

27 Frykt ikke, lille hjord, ariket
er deres inntil jeg kommer. Se,
jeg bkommer hastig. Slik er det.
Amen.

KAPITTEL 36

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Edward Partridge i
nærheten av Fayette, New York, i desember 1830 (History of the Church
1:131). (Se forordet til kapittel 35.) Profeten sa at Edward Partridge
“var et mønster på fromhet og en av Herrens store menn” (History of
the Church 1:128).

1–3: Herren legger sin hånd på
Edward Partridge ved Sidney
Rigdons hånd. 4–8: Enhver som
mottar evangeliet og prestedøm-
met, skal kalles til å gå ut og
forkynne.

SÅ sier Gud Herren, aIsraels
Mektige: Se, jeg sier til deg,

min tjener bEdward, at du er
velsignet, og dine synder er deg
forlatt, og du er kalt til å forkyn-
ne mitt evangelium som med
en basuns røst,

2 og jeg vil legge min ahånd på

deg ved min tjener, Sidney
Rigdons hånd, og du skal motta
min Ånd, Den Hellige Ånd, ja,
bTrøsteren, som skal lære deg
rikets cfredelige ting,
3 og du skal forkynne det med

høy røst og si: Hosianna, vel-
signet være Den Aller Høyeste
Guds navn.

4 Og nå, dette kall og bud,
som angår alle mennesker, gir
jeg deg,

5 at alle som kommer til mine
tjenere Sidney Rigdon og Joseph
Smith jr. og mottar dette kall og

23a dvs når Sidney
Rigdon ikke var
opptatt med å skrive.

b dvs Skriftene.
24a L&p 103:7.

b L&p 21:6.
c 1 Ne 22:26.
d vs Glede.

25a vs Israel.
b Jes 45:17;

1 Ne 19:15–16; 22:12.
c vs Nøkler,

prestedømmets.
26a Luk 21:28.
27a vs Rike, Guds eller

himmelens.

b Åp 22:20.
36 1a vs Jesus Kristus;

Jehova.
b L&p 41:9–11.

2a vs Håndspåleggelse.
b vs Talsmann;

Hellige Ånd, Den.
c L&p 42:61.
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bud, skal bli aordinert og sendt
ut for å bforkynne det evige
evangelium for nasjonene,

6 idet de roper omvendelse og
sier: aLa dere frelse fra denne
vrange generasjon, og kom ut
av ilden idet dere til og med
hater de bklær som er besmittet
av kjødet.

7 Og dette bud skal bli gitt til

min kirkes eldster, at enhver
som vil motta det i hjertets opp-
riktighet, kan bli ordinert og
sendt ut, ja, slik som jeg har sagt.

8 Jeg er Jesus Kristus, Guds
Sønn. Bind derfor omkring de-
res lender, og jeg vil plutselig
komme til mitt atempel. Slik er
det. Amen.

KAPITTEL 37
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i nærheten
av Fayette, New York, i desember 1830 (History of the Church 1:139).
I denne åpenbaringen gis den første befaling om en samling i denne
evangelieutdeling .

1–4: De hellige blir bedt om å
samles i Ohio.

SE, jeg sier dere at jeg anser
det ikke for nødvendig at

dere aoversetter mer før dere
reiser til Ohio, og dette på
grunn av fienden og til deres
eget beste.

2 Og igjen sier jeg dere at dere
ikke skal reise før dere har for-
kynt mitt evangelium i dette
området og har styrket kirken

overalt hvor den finnes, og spe-
sielt i aColesville, for se, de ber
til meg i stor tro.

3 Og videre gir jeg kirken et
bud, at jeg anser det for nød-
vendig at de blir samlet i aOhio
og tar imot min tjener Oliver
Cowdery når han kommer til-
bake til dem.

4 Se, her er visdom, og la en-
hver avelge selv inntil jeg kom-
mer. Slik er det. Amen.

KAPITTEL 38
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Fayette, New York,
den 2. januar 1831 (History of the Church 1:140–143). Anledningen
var en konferanse i kirken.

1–6: Kristus skapte alle ting. 7–8:
Han er midt iblant sine hellige, som
snart skal se ham. 9–12: Alt kjød

er fordervet for ham. 13–22: Han
har avsatt et lovet land til sine
hellige i tid og i evighet. 23–27:

5a L&p 63:57.
vs Ordinere,
ordinasjon.

b vs Forkynne.
6a Apg 2:40.

b Jud 1:23.
8a Mal 3:1.

37 1a dvs Bibeloverset-
telsen som allerede
var igang.

2a L&p 24:3; 26:1.
3a dvs delstaten Ohio.

L&p 38:31–32.
4a vs Handlefrihet.
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De hellige blir befalt å være ett og
akte hverandre som brødre. 28–29:
Kriger blir forutsagt. 30–33: De
hellige skal få kraft fra det høye og
gå ut blant alle nasjoner. 34–42:
Kirken blir befalt å ha omsorg for
de fattige og trengende og trakte
etter evighetens rikdommer.

SÅ sier Herren deres Gud, ja,
Jesus Kristus, den store aJeg

Er, Alfa og Omega, bbegynnel-
sen og enden, den samme som
skuet ut over evighetens vide
utstrekning og alle chimmelens
serafiske skarer, dfør verden
eble til,
2 den samme som akjenner

alle ting, for balle ting er synli-
ge for mine øyne.

3 Jeg er den samme som talte,
og verden able til, og alle ting
ble til ved meg.

4 Jeg er den samme som har
tatt Enoks aSion opp i min favn,
og sannelig sier jeg, ja, alle som
har btrodd på mitt navn, for jeg
er Kristus, og i mitt eget navn
har jeg i kraft av det cblod som
jeg har utgytt, bønnfalt Fade-
ren for dem.
5 Men se, de resterende augu-

delige har jeg holdt i bmørkets

lenker inntil cdommen på den
store dag som skal komme ved
jordens ende,

6 og slik vil jeg la de ugudelige
bli forvart, de som ikke vil høre
min røst, men forherder sine
hjerter, og ve, ve, ve, er deres
tilstand.

7 Men se, sannelig, sannelig
sier jeg dere, at mine aøyne hvi-
ler på dere. Jeg er bmidt iblant
dere, og dere kan ikke se meg,

8 men dagen kommer snart da
dere skal ase meg og vite at jeg
er, for mørkets slør skal snart
rives i stykker, og den som ikke
er brenset, skal ikke cutholde
dagen.

9 Derfor, bind omkring deres
lender og vær beredt. Se, ariket
er deres, og fienden skal ikke
seire over dere.

10 Sannelig sier jeg dere, dere
er arene, men ikke alle, og det
er ingen andre i hvem jeg har
bvelbehag,

11 for alt akjød er fordervet for
meg, og bmørkets makter er ut-
bredt over jorden blant menne-
skenes barn i nærvær av alle
himmelens skarer,

12 som forårsaker at taushet
råder, hele evigheten asørger,

38 1a vs JEG ER.
b Åp 1:8.
c L&p 45:1.
d vs Førjordiske liv.
e Sal 90:2.

2a L&p 88:41;
Moses 1:35.
vs Allvitende.

b Ord 5:21; 2 Ne 9:20.
3a Sal 33:6–9.

vs Skape, skapelse.
4a L&p 45:11–14;

76:66–67; 84:99–100;
Moses 7:18–21.

jso, 1M 14:25–40.
vs Sion.

b L&p 20:25; 35:2;
45:3–5.

c vs Forsoning.
5a vs Urettferdig,

urettferdighet.
b 2 Pet 2:4; Jud 1:6.

vs Helvete.
c vs Dom, den siste

eller endelige.
7a L&p 1:1.

b L&p 6:32; 29:5.
8a Åp 22:4–5.

vs Annet komme,
Jesu Kristi.

b vs Ren, renhet.
c Mal 3:2.

9a Luk 6:20.
vs Rike, Guds eller
himmelens.

10a vs Ren og uren.
b L&p 1:30.

11a Jes 1:3–4; L&p 33:4.
b Mika 3:6;

L&p 112:23;
Moses 7:61–62.

12a Moses 7:41.
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og benglene venter på den store
befalingen om å gå ned og cslå
jorden for å samle dugresset så
det kan ebrennes. Og se, fienden
er forenet.

13 Og nå viser jeg dere et my-
sterium, hva som foregår i hem-
melige rom, ja, for å aødelegge
dere etter en tid, og dere visste
det ikke,
14 men nå forteller jeg dere

det, og dere er velsignet, ikke
på grunn av deres ugudelighet
og heller ikke på grunn av de-
res vantro hjerter, for sannelig,
noen av dere er skyldige for
meg, men jeg vil vise barmhjer-
tighet for deres svakhet.

15 Derfor, vær asterke fra nå av,
og bfrykt ikke, for riket er deres,
16 og til deres frelse gir jeg

dere et bud, for jeg har hørt
deres bønner, og de afattige har
beklaget seg overfor meg, og
de brike har jeg skapt, og alt
kjød hører meg til, og jeg cgjør
ikke forskjell på folk.

17 Og jeg har gjort jorden rik,
og se, den er min afotskammel,
derfor vil jeg igjen stå på den.
18 Og jeg har til hensikt å gi

dere store rikdommer, til og
med et lovet land, et land som
flyter av melk og honning og
som det ikke skal hvile noen

forbannelse over når Herren
kommer,

19 og jeg vil gi det til dere til
arveland hvis dere søker det av
hele deres hjerte.

20 Og dette skal være min
pakt med dere: Dere skal ha det
til arveland og til en aarv for
deres barn til evig tid, så lenge
jorden står, og dere skal eie det
igjen i evigheten, for aldri mer
skal det forgå.

21 Men sannelig sier jeg dere,
at den tid kommer da dere ikke
skal ha noen konge eller regent,
for jeg vil være deres akonge og
våke over dere.

22 Derfor, hør min røst og afølg
meg, og dere skal være et bfritt
folk, og dere skal ikke ha andre
lover enn mine lover når jeg
kommer, for jeg er deres clovgi-
ver, og hva kan hindre meg?

23 Men sannelig sier jeg dere,
aundervis hverandre ifølge det
embede jeg har utpekt dere til,

24 og la enhver aakte sin bror
som seg selv, og vandre i bdyd
og chellighet for meg.
25 Og igjen sier jeg dere, la en-

hver akte sin bror som seg selv.
26 For hvem iblant dere som

har tolv sønner som han alle
anser likt og som tjener ham i
lydighet, og som sier til den ene:

b L&p 86:3–7.
c vs Høste(n).
d L&p 88:94;

101:65–66.
e Mat 13:30.

13a L&p 5:32–33.
15a vs Mot, modig.

b vs Frykt — Frykt
for mennesker.

16a Mosiah 4:16–18.
b 1 Sam 2:7.

c Apg 10:34;
Moroni 8:11–12;
L&p 1:34–35.

17a 1 Ne 17:39; Abr 2:7.
20a L&p 45:58.
21a Sak 14:9; 2 Ne 10:14;

Alma 5:50.
22a Joh 10:27.

b vs Jesus Kristus —
Tusenårsriket,
Kristus skal regjere

i tusen år.
c Jes 33:22; Mika 4:2;

L&p 45:59.
23a L&p 88:77–79,

118, 122.
vs Undervise.

24a 5M 17:20;
1 Kor 4:6.

b L&p 46:33.
vs Dyd.

c vs Hellighet.
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Vær du kledd i kostbare klær og
sett deg her, og til den andre:
Vær du kledd i filler, og sett deg
der, kan betrakte sine sønner
og si: Jeg er rettferdig?
27 Se, dette har jeg gitt dere

som en lignelse, og den er like-
som jeg er. Jeg sier til dere: Vær
aett, og hvis dere ikke er ett, er
dere ikke mine.
28 Og igjen sier jeg dere at fi-

enden i de hemmelige rom står
dere etter alivet.

29 Dere hører om akriger i
fjerne land og dere sier at det
snart vil bli store kriger i fjerne
land, men dere kjenner ikke
menneskenes hjerter i deres
eget land.

30 Jeg forteller dere dette på
grunn av deres bønner, derfor,
asamle bvisdom i deres bryst for
at ikke ugudelige mennesker
skal åpenbare dette for dere ved
sin ugudelighet og på en måte
som skal tale i deres ører med
en høyere røst enn den som skal
ryste jorden, men hvis dere er
beredt, skal dere ikke frykte.

31 Og for at dere kan unnslip-
pe fiendens makt og bli samlet
for meg som et rettferdig folk
uten aplett og lyte,

32 derfor, av den grunn ga jeg
dere den befaling at dere skulle
reise til aOhio, og der vil jeg gi
dere min blov, og der skal dere

bli cbegavet med kraft fra det
høye,

33 og derfra skal enhver som
jeg vil, gå ut blant aalle nasjo-
ner, og det skal bli fortalt dem
hva de skal gjøre, for jeg har et
stort arbeide i vente, for Israel
skal bli bfrelst, og jeg vil føre
dem hvor jeg vil, og ingen makt
skal chindre meg.

34 Og nå gir jeg et bud til kir-
ken i dette området, at bestemte
menn blant dem skal utpekes,
og de skal utpekes ved akirkens
stemme,

35 de skal se til de fattige og
trengende og ahjelpe dem, så de
ikke skal lide, og sende dem til
det sted som jeg har befalt dem,

36 og dette skal være deres ar-
beide å forvalte denne kirkes
eiendomsanliggender.

37 Og de som har gårder som
ikke kan selges, må forlate dem
eller la dem bli forpaktet bort,
som det synes dem best.

38 Se til at alt blir tatt vare på,
og når menneskene blir abega-
vet med kraft fra det høye og
sendes ut, skal alt dette samles
i kirkens skjød.

39 Og hvis dere søker de arik-
dommer som det er Faderens
vilje å gi dere, skal dere bli det
rikeste av alle folk, for dere skal
ha evighetens rikdommer, og
det må nødvendigvis være slik

27a Joh 17:21–23;
1 Kor 1:10;
Ef 4:11–14;
3 Ne 11:28–30;
Moses 7:18.
vs Enhet, enighet.

28a L&p 5:33; 38:13.
29a L&p 45:26, 63;

87:1–5; 130:12.

30a JS—M 1:37.
b vs Visdom.

31a 2 Pet 3:14.
32a L&p 37:3.

b L&p 42.
c Luk 24:49;

L&p 39:15; 95:8;
110:9–10.

33a vs Misjonærarbeide.

b Jes 45:17;
Jer 30:10;
L&p 136:22.

c Dan 4:35.
34a vs Felles samtykke.
35a vs Velferd.
38a vs Begavelse.
39a Jak bok 2:17–19;

L&p 11:7.
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at det tilfaller meg å gi bjordens
rikdommer, men vokt dere for
cstolthet for at dere ikke skal
bli som dnephittene i fordums
tid.

40 Og igjen sier jeg dere at jeg
gir dere en befaling at enhver,
både eldste, prest og lærer, men
også medlem, skal gå frem med
all sin kraft, med sine ahenders

arbeide forberede og utføre de
ting som jeg har befalt.

41 Og la deres aforkynnelse
være en badvarselens røst, idet
enhver taler til sin neste i mild-
het og saktmodighet.

42 Og gå aut fra de ugudelige.
Frels dere selv. Vær rene, dere
som bærer Herrens kar. Så skje.
Amen.

KAPITTEL 39

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til James Covill i Fayette,
New York, den 5. januar 1831 (History of the Church 1:143–145).
James Covill, som hadde vært baptistprest i nærmere 40 år, sluttet en
pakt med Herren om at han ville adlyde en hvilken som helst befaling
Herren ville gi ham gjennom profeten Joseph.

1–4: De hellige har kraft til å
bli Guds sønner. 5–6: Å ta imot
evangeliet er å ta imot Kristus.
7–14: James Covill blir befalt å la
seg døpe og arbeide i Herrens
vingård. 15–21: Herrens tjenere
skal forkynne evangeliet før det
annet komme. 22–24: De som tar
imot evangeliet, vil bli samlet i tid
og i evighet.

HØR, og lytt til røsten fra
ham som er fra all evighet

til all aevighet, den store bJeg
Er, ja, Jesus Kristus,

2 verdens alys og liv, et lys
som skinner i mørket, og mør-
ket fatter det ikke,

3 den samme som kom i atidens
midte til mitt eget, og mine egne
tok ikke mot meg.

4 Men til alle som tok imot
meg, ga jeg kraft til å bli mine
asønner, og likeledes vil jeg gi
alle som tar imot meg, kraft til å
bli mine sønner.

5 Og sannelig, sannelig sier
jeg deg, den som mottar mitt
evangelium, amottar meg, og
den som ikke mottar mitt evan-
gelium, mottar ikke meg.

6 Og dette er mitt aevangeli-
um — omvendelse og bdåp
med vann, og så kommer dåpen
med ild og Den Hellige Ånd, ja,
Trøsteren, som åpenbarer alle

b Hag 2:8.
c vs Stolthet.
d Moroni 8:27.

40a 1 Kor 4:12.
41a vs Forkynne.

b vs Advare, advarsel.
42a Jes 52:11.
39 1a Heb 13:8;

L&p 20:12; 35:1;

38:1–4.
b 2M 3:14.

vs Jehova.
2a vs Lys, Kristi lys.
3a L&p 20:26;

Moses 6:57, 62.
4a Joh 1:12.

vs Guds sønner
og døtre.

5a Joh 13:20.
6a vs Dåp, døpe;

Evangelium;
Omvende,
omvendelse.

b vs Født på ny, Født
av Gud; Hellige
Ånd, Den.
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ting og cunderviser om rikets
fredelige ting.
7 Og nå, se, jeg sier deg, min

tjener aJames, jeg har betraktet
dine gjerninger, og jeg kjenner
deg.

8 Og sannelig sier jeg deg, ditt
hjerte er nå rettferdig for meg,
og se, jeg har latt store velsig-
nelser komme over ditt hode,

9 men likevel har du opplevd
stor sorg, for du har forkastet
meg mange ganger på grunn
av stolthet og averdens bekym-
ringer.
10 Men se, tiden for din utfri-

else er kommet hvis du vil lytte
til min røst som sier til deg: Stå
opp og bli adøpt og vask bort
dine synder idet du påkaller
mitt navn, og du skal motta min
Ånd og en velsignelse så stor
som du aldri før har kjent.

11 Og hvis du gjør dette, har
jeg beredt deg til et større arbei-
de. Du skal forkynne mitt evan-
geliums fylde som jeg har sendt
ut i disse siste dager, pakten jeg
har sendt ut for å avinne tilbake
mitt folk som er av Israels hus.
12 Og det skal skje at kraft

skal ahvile over deg, du skal ha
stor tro, og jeg vil være med
deg og berede veien for deg.

13 Du er kalt til å aarbeide i
min vingård, til å bygge opp
min kirke og til å bfrembringe

Sion så den kan fryde seg på
høydene og cblomstre.

14 Se, sannelig, sannelig sier
jeg deg, du er ikke kalt til å dra
til de østlige deler, men du er
kalt til å dra til Ohio.

15 Og hvis mitt folk vil samles
i Ohio, har jeg en avelsignelse i
vente for dem som ikke er kjent
blant menneskenes barn, og den
skal bli utøst over deres hoder.
Og derfra skal menn dra ut til
balle cnasjoner.

16 Se, sannelig, sannelig sier
jeg deg, at folket i Ohio påkaller
meg i stor tro og tenker at jeg
vil holde min tuktende hånd
tilbake fra nasjonene, men jeg
kan ikke fornekte mitt ord.

17 Derfor, anvend all din styr-
ke og kall trofaste arbeidere til
min vingård så den kan abeskjæ-
res for siste gang.

18 Og i den grad de omvender
seg og tar imot mitt evangeli-
ums fylde og blir helliggjort,
vil jeg holde min atuktende
hånd tilbake.

19 Derfor, gå ut, rop med en
høy røst og si: Himmelens rike
er nær for hånden, og rop:
Hosianna, velsignet være Den
Aller Høyeste Guds navn.

20 Gå ut, døp med vann og
bered veien for mitt åsyn og ti-
den for mitt akomme,

21 for tiden er nær, adagen

c L&p 42:61.
7a L&p 40:1.
9a Mat 13:22.

10a L&p 40:1–3.
vs Dåp, døpe.

11a vs Israel — Israels
innsamling.

12a 2 Kor 12:9.

13a Mat 20:1–16.
b Jes 52:8.
c L&p 117:7.

15a L&p 38:32; 95:8;
110:8–10.

b L&p 1:2.
c vs Misjonærarbeide.

17a Jak bok 5:61–75;

L&p 24:19.
18a vs Jesus Kristus —

Dommer.
20a vs Annet komme,

Jesu Kristi.
21a Mat 24:36.
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eller timen bkjenner ingen, men
den skal visselig komme.

22 Og han som tar imot disse
ting, tar imot meg, og de skal
samles hos meg i tid og i evig-
het.

23 Og videre skal det skje at på

alle du døper med vann, skal du
legge dine ahender, og de skal
motta bDen Hellige Ånds gave
og skal cse frem til tegnene på
mitt dkomme og skal kjenne meg.

24 Se, jeg kommer hastig. Slik
er det. Amen.

KAPITTEL 40

Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Fayette,
New York, i januar 1831 (History of the Church 1:145). Før denne
åpenbaringen ble nedtegnet, skrev profeten: “Da James Covill forkastet
Herrens ord og vendte tilbake til sine tidligere prinsipper og til sitt folk,
ga Herren meg og Sidney Rigdon følgende åpenbaring” (History of the
Church 1:145).

1–3: Frykt for forfølgelse, samt
verdens bekymringer, fører til at
evangeliet blir forkastet .

SE, sannelig sier jeg dere, at
min tjener aJames Covills

hjerte var rettferdig for meg, for
han sluttet en pakt med meg at
han ville adlyde mitt ord.

2 Og han amottok ordet med
glede, men straks fristet Satan
ham, og frykten for bforfølgel-
se, samt verdens bekymringer,
fikk ham til å cforkaste ordet.
3 Derfor brøt han min pakt, og

det er opp til meg å gjøre med
ham som det synes meg best.
Amen.

KAPITTEL 41

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Kirken i Kirtland,
Ohio, den 4. februar 1831 (History of the Church 1:146–147). Kirkens
gren i Kirtland var på denne tiden i rask vekst. Som forord til denne
åpenbaringen skrev profeten: “Medlemmene strevde for å gjøre Guds
vilje så langt de kjente den, men enkelte merkelige oppfatninger og falske
ånder hadde sneket seg inn blant dem . . . [og] Herren ga følgende til
Kirken” (History of the Church 1:146–147).

1–3: Eldstene skal styre Kirken ved
åpenbaringens ånd. 4–6: Trofaste
disipler vil motta og holde Herrens

lov. 7–12: Edward Partridge ut-
nevnes til biskop for Kirken.

b JS—M 1:40.
23a vs Håndspåleggelse.

b vs Hellige Ånds gave,
Den.

c Åp 3:3;

L&p 35:15; 45:39–44.
d 2 Pet 3:10–14.

40 1a L&p 39:7–11.
2a Mark 4:16–19.

b Mat 13:20–22.

vs Forfølge,
forfølgelse.

c vs Frafall.
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LYTT og hør, O mitt folk, sier
Herren og deres Gud, dere

som jeg finner behag i å avelsig-
ne med den største av alle vel-
signelser, dere som hører meg.
Og dere som ikke hører meg,
men som har bbekjent mitt navn,
vil jeg cforbanne med den tyng-
ste av alle forbannelser.

2 Lytt, O min kirkes eldster
som jeg har kalt, se, jeg gir dere
en befaling at dere skal komme
sammen for å bli aenige om
mitt ord.

3 Og ved troens bønn skal
dere motta min alov, så dere
kan vite hvordan dere skal sty-
re min kirke og gjøre alle ting
riktig for meg.

4 Og jeg vil aråde over dere når
jeg bkommer, og se, jeg kom-
mer hastig, og dere skal se til at
min lov blir holdt.
5 Den som amottar min lov

og bholder den, han er min di-
sippel, men den som sier han
mottar den og ikke holder
den, han er ikke min disippel
og skal bli cutstøtt fra deres
midte,

6 for det sømmer seg ikke at
de ting som tilhører rikets barn,

skulle gis til dem som ikke er
verdige, eller til ahunder, eller
at bperler blir kastet for svin.
7 Og videre sømmer det seg at

det blir bygget et ahus til min
tjener, Joseph Smith jr., hvor
han kan bo og boversette.

8 Og videre sømmer det seg at
min tjener, Sidney Rigdon, bor
som det synes ham best, hvis
han holder mine bud.

9 Og videre, jeg har kalt min
tjener, aEdward Partridge, og
jeg gir en befaling at han skal
kalles ved kirkens stemme og
ordineres til bbiskop for kirken,
han skal forlate sin forretning
og cbenytte all sin tid i kirkens
tjeneste,

10 for å ta hånd om alle ting
som skal bli anvist ham i mine
lover når jeg skal gi dem.

11 Og dette fordi hans hjerte
er rent for meg, for han er som
aNatanael i fordums tid, i ham
er det intet bsvik.

12 Disse ord er gitt til dere, og
de er rene for meg. Derfor, vær
på vakt og se til hvordan dere
holder dem, for dere skal stå til
regnskap for dem på dommens
dag. Slik er det. Amen.

41 1a vs Velsigne,
velsignet,
velsignelse.

b L&p 56:1–4;
112:24–26.

c 5M 11:26–28;
1 Ne 2:23.

2a vs Enhet, enighet.
3a L&p 42.
4a Sak 14:9;

L&p 45:59.
vs Jesus Kristus —

Tusenårsriket,
Kristus skal regjere
i tusen år.

b vs Annet komme,
Jesu Kristi.

5a Mat 7:24.
b Jak brev 1:22–25;

L&p 42:60.
c L&p 50:8–9.

vs Utelukkelse.
6a Mat 15:26.

b Mat 7:6.

7a L&p 42:71.
b dvs oversette

Bibelen.
L&p 45:60–61.

9a L&p 36:1.
b L&p 72:9–12;

107:68–75.
vs Biskop.

c L&p 51.
11a Joh 1:47.

b vs Svik.
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KAPITTEL 42

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 9.
februar 1831 (History of the Church 1:148–154). Den ble mottatt i
nærvær av tolv eldster og for å oppfylle et løfte Herren tidligere hadde
gitt om at “loven” ville bli gitt i Ohio (se kapittel 38:32). Profeten fastslår at
denne åpenbaringen “utgjør Kirkens lov” (History of the Church 1:148).

1–10: Eldstene blir kalt til å forkyn-
ne evangeliet, døpe konvertitter og
bygge opp Kirken. 11–12: De må
kalles og ordineres, og skal forkyn-
ne evangeliets prinsipper som fin-
nes i Skriftene. 13–17: De skal
undervise og profetere ved Åndens
kraft. 18–29: De hellige blir befalt
at de ikke skal slå ihjel, stjele, lyve,
begjære, drive hor eller tale ondt
om andre. 30–39: Lover som gjel-
der for innvielse av eiendom blir
gitt. 40–42: Stolthet og dovenskap
fordømmes. 43–52: De syke skal
helbredes ved salving og ved tro.
53–60: Kirken styres ved Skrifte-
ne som skal forkynnes for verden.
61–69: Stedet for det nye Jerusa-
lem samt rikets mysterier vil bli
åpenbart. 70–73: Innviet eiendom
skal brukes til underhold for Kir-
kens embedsmenn. 74–93: Lover
blir gitt som gjelder for hor i og
utenfor ekteskap, drap, tyveri samt
for bekjennelse av synder.

LYTT, O min kirkes eldster
som har forsamlet dere i

mitt navn, som er Jesus Kristus,
den levende Guds Sønn, ver-
dens Frelser, fordi dere tror
på mitt navn og holder mine
bud.
2 Igjen sier jeg til dere: Lytt og

hør, og adlyd den alov som jeg
skal gi dere.

3 For sannelig sier jeg, etter-
som dere har kommet sammen
slik jeg abefalte dere, og er enige
bangående denne sak og har
bedt til Faderen i mitt navn, så
skal dere motta.

4 Se, sannelig sier jeg dere, jeg
gir dere denne første befaling
at dere skal gå ut i mitt navn,
hver og en av dere, unntatt
mine tjenere Joseph Smith jr.
og Sidney Rigdon.

5 Og jeg gir dem en befaling at
de skal gå ut en kort tid, og det
skal bli gitt ved aÅndens kraft
når de skal vende tilbake.

6 Og dere skal gå ut ato og to
i mitt navn, og ved min Ånds
kraft forkynne mitt evangelium
ved at dere oppløfter deres røst
som med lyden fra en basun og
forkynner mitt ord likesom
Guds engler.

7 Og dere skal gå ut og døpe
med vann idet dere sier: Om-
vend dere, omvend dere, for
himmelens rike er for hånden.

8 Og fra dette sted skal dere
dra ut til de vestlige områder, og
i den grad dere finner dem som
vil ta imot dere, skal dere bygge
opp min kirke i hvert område,

42 2a L&p 58:23.
vs Lov.

3a L&p 38:32.

b Mat 18:19.
5a vs Hellige Ånd, Den.
6a Mark 6:7.

vs Misjonærarbeide.
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9 inntil den tid kommer da det
skal bli åpenbart til dere fra
det høye når abyen bDet nye
Jerusalem skal beredes, så dere
kan bli csamlet til ett og være
dmitt folk, og jeg vil være deres
Gud.
10 Og videre sier jeg dere at

min tjener, aEdward Partridge,
skal forbli i det embede jeg har
utpekt ham til. Og det skal skje
at hvis han begår overtredelse,
skal en bannen bli utpekt i hans
sted. Slik er det. Amen.

11 Og videre sier jeg dere at
det ikke skal bli gitt noen å gå
ut og aforkynne mitt evangeli-
um eller bygge opp min kirke
uten at han er bordinert av en
som har cmyndighet, og som
kirken vet har myndighet og
er blitt behørig ordinert av kir-
kens ledere.
12 Og videre skal denne kir-

kes aeldster, prester og lærere
bundervise i mitt evangeliums
prinsipper som er i cBibelen og
i dMormons bok, hvor eevange-
liet finnes i sin fylde.

13 Og de skal akte vel på pak-
tene og kirkens artikler og føl-
ge dem, og de skal være deres

lærdommer slik de skal bli vei-
ledet av Ånden.

14 Og Ånden skal bli gitt dere
ved troens abønn, og hvis dere
ikke mottar bÅnden, skal dere
ikke undervise.

15 Og alt dette skal dere akte
vel på å gjøre slik jeg har befalt
dere angående deres undervis-
ning, inntil fylden av mine
askrifter er gitt.
16 Og når dere oppløfter deres

røst ved aTrøsteren, skal dere
tale og profetere som det synes
meg best,

17 for se, Trøsteren vet alle ting
og vitner om Faderen og om
Sønnen.

18 Og nå, se, jeg taler til kirken.
Du skal ikke aslå ihjel, og den
som bslår ihjel, skal ikke få tilgi-
velse hverken i denne verden
eller i den verden som kommer.

19 Og igjen sier jeg: Du skal
ikke slå ihjel, for den som slår
ihjel, skal adø.

20 Du skal ikke astjele, for den
som stjeler og ikke vil omvende
seg, skal bli utstøtt.

21 Du skal ikke alyve, den som
lyver og ikke vil omvende seg,
skal bli utstøtt.

9a L&p 57:1–2.
b Ether 13:2–11;

L&p 45:66–71; 84:2–5;
Moses 7:62;
Trosart 1:10.
vs Jerusalem,
Det nye.

c vs Israel — Israels
innsamling.

d Sak 8:8.
10a L&p 41:9–11; 124:19.

b L&p 64:40.
11a vs Forkynne.

b vs Kall, kalle, kalt
av Gud; Ordinere,
ordinasjon.

c vs Myndighet;
Prestedømme.

12a vs Eldste.
b Mosiah 18:19–20;

L&p 52:9, 36.
vs Undervise.

c vs Bibel.
d vs Mormons bok;

Skriftene —
Skriftenes verdi.

e vs Evangelium.
14a L&p 63:64.

vs Bønn.
b vs Hellige Ånd, Den;

Undervise —
Undervis med

Ånden.
15a L&p 42:56–58.
16a 1 Kor 2:10–14;

L&p 68:2–4.
vs Talsmann.

18a 2M 20:13–17;
Mat 5:21–37;
2 Ne 9:35;
Mosiah 13:21–24;
3 Ne 12:21–37.

b vs Mord.
19a vs Dødsstraff.
20a vs Stjele.
21a vs Ærlig, ærlighet;

Løgn.
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22 Du skal aelske din hustru
av hele ditt hjerte og bholde deg
til henne og ingen annen.
23 Og den som ser på en kvin-

ne for å abegjære henne, skal
fornekte troen og skal ikke ha
Ånden, og hvis han ikke om-
vender seg, skal han bli utstøtt.

24 Du skal ikke drive ahor, for
den som driver hor og ikke om-
vender seg, skal bli utstøtt.
25 Men den som har drevet

hor og aomvender seg av hele
sitt hjerte og avstår fra det og
ikke gjør det mer, skal du btilgi,
26 men hvis han gjør det

aigjen, skal han ikke tilgis, men
skal bli utstøtt.
27 Du skal ikke atale ondt om

din neste eller skade ham på
noen måte.
28 Du vet at mine lover om

disse ting er gitt i mine skrifter;
den som synder og ikke om-
vender seg, skal bli autstøtt.

29 Dersom du aelsker meg,
skal du btjene meg og cholde
alle mine bud.
30 Og se, du vil huske de afat-

tige og binnvie din eiendom,
det du har å dele med dem, til
deres cunderhold, med en pakt
og med et skjøte som ikke kan
oppheves.

31 Og når dere adeler deres
midler med de bfattige, gjør dere
det mot meg, og de skal legges
frem for min kirkes cbiskop og
hans rådgivere, to eldster eller
høyprester han skal kalle eller
har kalt og dbeskikket til dette
formål.

32 Og det skal skje at etter at de
er lagt frem for min kirkes bis-
kop, og etter at han har mottatt
disse bevisene på ainnvielsen av
eiendom til min kirke så de i
overensstemmelse med mine
bud ikke kan fratas kirken igjen,
skal enhver holdes bansvarlig
for meg og være en cforvalter
over sin egen eiendom, eller det
han har mottatt ved innvielse,
så mye som er tilstrekkelig for
ham selv og hans dfamilie.
33 Og videre, hvis det finnes

eiendommer på kirkens hender
eller blant enkeltmennesker i
den, mer enn det som er nød-
vendig for deres underhold etter
denne første innvielse, skal den-
ne aoverskytende del innvies til
biskopen, den skal oppbevares
og fra tid til annen fordeles blant
dem som intet har, slik at enhver
som har et behov, kan bli rike-
lig forsynt og motta i henhold
til sine behov.

22a vs Kjærlighet;
Ekteskap.

b 1M 2:23–24;
Ef 5:25, 28–33.

23a Mat 5:28; 3 Ne 12:28;
L&p 63:16.
vs Begjær.

24a vs Hor.
25a vs Omvende,

omvendelse.
b Joh 8:3–11.

vs Tilgi.
26a 2 Pet 2:20–22;

L&p 82:7.
27a vs Sladder.
28a vs Utelukkelse.
29a Joh 14:15, 21.

b vs Tjeneste.
c vs Lydighet, lydig,

(ad)lyde.
30a Mosiah 4:16–26;

Alma 1:27.
vs Fattig.

b vs Innvie,
innvielsesloven.

c vs Velferd.

31a Mosiah 2:17.
vs Almisser.

b vs Fattig.
c vs Biskop.
d vs Beskikke.

32a L&p 51:4.
b L&p 72:3–11.

vs Ansvarlig.
c vs Forvalter,

forvaltning.
d L&p 51:3.

33a L&p 42:55; 51:13;
119:1–3.
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34 Derfor skal den oversky-
tende del oppbevares i mitt
lagerhus — for å bli fordelt
blant de fattige og trengende
ettersom det blir bestemt av
kirkens høyråd og av biskopen
og hans råd —

35 og for å kjøpe jord til nytte
for kirkens medlemmer, bygge
hus for tilbedelse, og bygge opp
det anye Jerusalem som heret-
ter skal bli åpenbart,

36 så min pakts folk kan være
samlet til ett på den dag da jeg
skal akomme til mitt btempel.
Og dette gjør jeg for mitt folks
frelse.

37 Og det skal skje at den som
synder og ikke omvender seg,
skal autstøtes av kirken og skal
ikke få tilbake det som han har
binnviet til de fattige og tren-
gende i min kirke, eller med
andre ord, til meg.

38 For det dere agjør mot den
minste av disse, det gjør dere
mot meg.
39 For det skal skje at det jeg

talte ved mine profeters munn,
skal oppfylles, for jeg vil innvie
rikdommen blant dem som tar
imot mitt evangelium blant hed-
ningefolkene, til de fattige av
mitt folk som er av Israels hus.

40 Og videre, du skal ikke

være astolt i ditt hjerte, la alle
dine bklær være enkle, og de-
res skjønnhet skal være skjønn-
heten ved dine egne henders
arbeid.

41 Og la alle ting gjøres i ren-
het for meg.

42 Du skal ikke være adoven,
for den som er doven, skal ikke
ete arbeiderens brød eller slite
hans klær.

43 Og de iblant dere som er
asyke og ikke har tro til å bli
helbredet, men tror, skal pleies
med all omhu, med urter og
mild føde, men ikke ved en fi-
endes hånd.

44 Og kirkens eldster, to eller
flere, skal tilkalles, og skal be
for dem og legge sine ahender
på dem i mitt navn, og hvis de
dør, så bdør de i meg, og hvis de
lever, så lever de i meg.

45 Dere skal aleve sammen i
bkjærlighet så dere cgråter over
tapet av dem som dør, og særlig
over dem som ikke har noe dhåp
om en herlig oppstandelse.

46 Og det skal skje at de som
dør i meg, ikke skal smake adø-
den, for den skal være bsøt for
dem,

47 og ve dem som ikke dør i
meg, for deres død er bitter.

48 Og videre, det skal skje at

35a vs Jerusalem, Det
nye; Sion.

36a L&p 36:8.
b Mal 3:1.

37a L&p 41:5; 50:8–9.
vs Utelukkelse.

b vs Innvie,
innvielsesloven.

38a Mat 25:34–40.
vs Nestekjærlighet;

Velferd.
40a Ord 16:5.

vs Stolthet.
b vs Sømmelighet.

42a L&p 68:30–32.
vs Doven,
dovenskap.

43a vs Syk, sykdom.
44a vs Salving av syke;

Håndspåleggelse.

b Rom 14:8;
Åp 14:13;
L&p 63:49.

45a 1 Joh 4:16, 20–21.
b vs Kjærlighet.
c Alma 28:11–12.
d 1 Kor 15:19–22.

vs Håp.
46a vs Død, fysisk.

b Åp 14:13.
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den som har atro på meg til å bli
bhelbredet og ikke er cbestemt
til å dø, skal bli helbredet.

49 Den som har tro til å se,
skal se.

50 Den som har tro til å høre,
skal høre.

51 Den lamme som har tro til å
løpe, skal løpe.

52 Og de som ikke har tro til å
gjøre disse ting, men tror på
meg, har kraft til å bli mine
asønner, og hvis de ikke bryter
mine lover, skal du bbære deres
skrøpeligheter.

53 Du skal forbli i din stilling
som aforvalter.

54 Du skal ikke ta din brors
klær, du skal betale for det du
mottar av din bror.

55 Og hvis du askaffer deg mer
enn du trenger til ditt under-
hold, skal du gi det til mitt bla-
gerhus så alle ting kan gjøres i
henhold til det som jeg har sagt.

56 Du skal be, og mine askrif-
ter skal bli gitt slik jeg har fast-
satt, og de skal boppbevares i
sikkerhet.

57 Og det er tjenlig at du ikke
omtaler dem og ikke underviser
i dem før dere har mottatt dem
i sin helhet.

58 Og jeg gir dere et bud at
dere da skal undervise i dem til
alle mennesker, for de skal bli
undervist til aalle nasjoner, slek-
ter, tungemål og folk.

59 Du skal akseptere det du har
mottatt, og som er blitt gitt til
deg i mine skrifter, som en lov,
og det skal være min lov som
skal styre min kirke.

60 Og den som agjør ifølge dis-
se ting, skal bli frelst, men den
som ikke gjør det, skal bli bfor-
dømt hvis han fortsetter slik.

61 Hvis du ber, skal du motta
aåpenbaring på åpenbaring,
bkunnskap på kunnskap, så
du kan kjenne cmysteriene og
det som gir dfred, det som
bringer eglede, det som bringer
evig liv.

62 Du skal be, og i min egen
beleilige tid skal det åpenbares
for deg hvor det anye Jerusalem
skal bygges.

63 Og se, det skal skje at mine
tjenere skal sendes ut til øst og
til vest, til nord og til syd.

64 Men la nå også han som
reiser mot øst, lære dem som
kommer til omvendelse å flyk-
te mot avest, og dette på grunn
av det som skal komme over

48a L&p 46:19.
vs Tro.

b vs Helbrede,
helbredelse.

c Pred 3:1–2;
Apg 17:26; Heb 9:27;
L&p 122:9.

52a vs Guds sønner
og døtre.

b Rom 15:1.
vs Fellesskap.

53a vs Forvalter,
forvaltning.

55a L&p 82:17–19;
119:1–3.

b L&p 42:34; 51:13.
56a En hentydning

til oversettelsen
av Bibelen.
L&p 45:60–61.

b vs Skriftene —
Skriftenes verdi.

58a L&p 1:2.
60a L&p 41:5.

vs Lydighet, lydig,
(ad)lyde.

b Moses 5:15.
vs Fordømme,
fordømmelse.

61a vs Åpenbaring.
b Abr 1:2.

vs Kunnskap; Vitne,
vitnesbyrd.

c L&p 63:23.
vs Mysterier, Guds.

d L&p 39:6.
e vs Glede.

62a L&p 57:1–5.
64a L&p 45:64.
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jorden og på grunn av bhemme-
lige forbund.
65 Se, du skal overholde alle

disse ting, og stor skal din lønn
være, for dere er det gitt å kjen-
ne rikets mysterier, men verden
er det ikke gitt å kjenne dem.

66 Dere skal overholde lovene
som dere har mottatt og være
trofaste.

67 Og dere skal heretter motta
kirkens apakter som skal være
tilstrekkelige til å grunnfeste
dere, både her og i det nye Jeru-
salem.

68 Derfor la den som mangler
avisdom, be til meg, og jeg vil gi
ham rikelig og ikke bebreide
ham.
69 Oppløft deres hjerter og

fryd dere, for til dere er ariket
gitt, eller med andre ord, bnøkle-
ne til kirken. Slik er det. Amen.
70 aPrestene og blærerne skal

ha sin cforvaltning likesom
medlemmene.

71 Og de eldster eller høy-
prester som er kalt til å bistå
biskopen som rådgivere i alle
ting, skal motta underhold til
sine familier fra den eiendom
som er ainnviet til biskopen til
de fattiges ve og vel og til de
andre før nevnte formål,

72 eller de skal motta en rett-
ferdig godtgjørelse for alle sine
tjenester, enten en forvaltning

eller noe annet som måtte pas-
se bedre slik det blir bestemt av
rådgiverne og biskopen.

73 Og biskopen skal også mot-
ta sitt underhold eller en rett-
ferdig godtgjørelse for alle sine
tjenester i kirken.

74 Se, sannelig sier jeg dere, at
hver den som har skilt seg fra
sin ektefelle på grunn av ahor,
eller med andre ord, hvis de
bekjenner for dere i all hjertets
ydmykhet at så er tilfelle, skal
dere ikke utelukke dem,

75 men hvis dere finner ut at
noen har forlatt sin ektefelle for
å adrive hor, og de selv er å be-
breide og deres ektefelle lever,
skal de butelukkes.
76 Og videre sier jeg dere at

dere skal være aårvåkne og for-
siktige og undersøke med all
omhu, så dere ikke tar noen sli-
ke inn blant dere hvis de er gift,

77 og hvis de ikke er gift, skal
de omvende seg fra alle sine
synder, ellers skal dere ikke ta
imot dem.

78 Og videre skal enhver per-
son som tilhører denne Kristi
kirke, akte vel på å holde alle
kirkens bud og pakter.

79 Og det skal skje at hvis
noen blant dere aslår ihjel, skal
de overlates til myndighetene
og bli behandlet i henhold til
landets lov, for husk at det er

b vs Hemmelige
forbund.

67a L&p 82:11–15.
68a Jak brev 1:5.

vs Visdom.
69a vs Rike, Guds eller

himmelens.
b Mat 16:19; L&p 65:2.

vs Nøkler,

prestedømmets.
70a vs Prest, Det aronske

prestedømme.
b vs Lærer, Det

aronske
prestedømme.

c vs Forvalter,
forvaltning.

71a vs Innvie,

innvielsesloven.
74a vs Hor; Seksuell

umoral.
75a vs Hor.

b vs Utelukkelse.
76a vs Våke, vektere.
79a vs Mord.
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ingen tilgivelse, men det skal
bevises ifølge landets lov.
80 Og hvis en mann eller kvin-

ne driver hor, skal han eller
hun fremstilles for to eller flere
av kirkens eldster, og hvert ord
skal stadfestes mot ham eller
henne ved to vitner fra kirken,
og ikke fra fienden, men er det
flere enn to vitner desto bedre.

81 Men han eller hun skal
dømmes ved to vitners utsagn,
og eldstene skal legge saken
frem for kirken, og kirken skal
løfte sine hender mot ham eller
henne så de kan bli behandlet i
henhold til Guds lov.

82 Og hvis det er mulig, er det
nødvendig at biskopen også er
tilstede.

83 Og således skal dere be-
handle alle saker som blir lagt
frem for dere.

84 Og hvis en mann eller kvin-
ne begår ran, skal han eller hun
overlates til landets lov.

85 Og hvis han eller hun astje-
ler, skal han eller hun overlates
til landets lov.

86 Og hvis han eller hun alyver,
skal han eller hun overlates til
landets lov.

87 Og hvis han eller hun begår
noen misgjerning, skal han eller

hun overlates til loven — ja, til
Guds lov.

88 Og hvis din abror eller søs-
ter bsynder mot deg, skal du ta
det opp med ham eller henne
alene, og hvis han eller hun ctil-
står, skal du la deg forsone.

89 Og hvis han eller hun ikke
tilstår, skal du overlate ham
eller henne til kirken, ikke til
medlemmene, men til eldstene,
og dette skal finne sted i et
møte, men ikke for verden.

90 Og hvis din bror eller
søster synder mot mange, skal
han eller hun arefses i manges
påhør.

91 Og hvis noen synder åpen-
lyst, skal han eller hun irette-
settes åpenlyst så han eller hun
kan skamme seg, og hvis han
eller hun ikke tilstår, skal han
eller hun overlates til Guds lov.

92 Og hvis noen synder i lønn-
dom, skal han eller hun irette-
settes i lønndom for at han eller
hun kan få anledning til å tilstå
i lønndom for ham eller henne
som han eller hun har syndet
mot, og for Gud, så kirken ikke
skal tale nedsettende om ham
eller henne.

93 Og således skal dere hand-
le i alle ting.

KAPITTEL 43
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, i februar
1831 (History of the Church 1:154–156). På denne tiden ble noen av
Kirkens medlemmer forstyrret av folk som fremsatte falske påstander og
hevdet at de var åpenbarere. Profeten adspurte Herren og mottok denne
meddelelse hvor Herren henvender seg til Kirkens eldster. Første del

85a vs Stjele.
86a vs Ærlig, ærlighet;

Løgn.

88a vs Bror, brødre;
Søster.

b Mat 18:15–17.

c vs Bekjenne,
bekjennelse.

90a vs Refse, refselse.
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omhandler spørsmål i forbindelse med Kirkens styreform, mens siste del
inneholder en advarsel som eldstene skal gi til jordens nasjoner.

1–7: Åpenbaringer og bud kommer
bare gjennom ham som er utpekt.
8–14: De hellige blir helliggjort ved
å gå frem i all hellighet for Herren.
15–22: Eldster sendes ut for å rope
omvendelse og forberede menneske-
ne til Herrens store dag. 23–28:
Herren kaller på menneskene ved
sin egen røst og gjennom natur-
kreftene. 29–35: Tusenårsriket skal
komme og Satan skal bindes.

O LYTT, min kirkes eldster,
og lån øre til de ord som

jeg skal tale til dere.
2 For se, sannelig, sannelig

sier jeg dere at dere har mottatt
et bud som en alov i min kirke
gjennom ham som jeg har ut-
pekt for dere til å motta bbud og
åpenbaringer fra min hånd.
3 Og dette skal dere vite for

visst, at det ikke er utpekt noen
annen for dere til å motta
bud og åpenbaringer inntil han
blir tatt bort, hvis han aforblir
i meg.
4 Men sannelig, sannelig sier

jeg dere at aingen annen skal
utpekes til denne gave uten at
det skjer gjennom ham, for hvis
den blir tatt fra ham, skal han
ikke ha noen kraft, unntatt til å
utpeke en annen i sitt sted.

5 Og dette skal være en lov for
dere, at dere ikke mottar som

åpenbaringer eller bud de lær-
dommer som andre kommer
med til dere.

6 Og dette gir jeg dere for at
dere ikke skal bli aført vill, så
dere kan vite at de ikke er av
meg.

7 For sannelig sier jeg dere, at
han som er aordinert av meg,
skal komme inn gjennom bpor-
ten og bli ordinert som jeg før
har fortalt dere, for å undervise
i de åpenbaringer dere har mot-
tatt og skal motta gjennom ham
som jeg har utpekt.

8 Og nå, se, jeg gir dere et
bud at når dere forsamler dere,
skal dere aundervise og opp-
bygge hverandre så dere kan
vite hvordan dere skal styre
og lede min kirke, og hvordan
dere skal forholde dere til min
lov og mine bud som jeg har
gitt.

9 Og således skal dere bli un-
dervist i min kirkes lov og bli
ahelliggjort ved det som dere
har mottatt, og dere skal forplik-
te dere til å gå frem i all hellighet
for meg,

10 og i den grad dere gjør det-
te, skal riket dere har mottatt,
bli akronet med herlighet. Men
i den grad dere ikke gjør dette,
skal også det dere har mottatt,
btas fra dere.

43 2a L&p 42.
b vs Guds bud;

Åpenbaring.
3a Joh 15:4.
4a L&p 28:2–3.
6a L&p 46:7.

vs Bedra, bedrageri.
7a vs Ordinere,

ordinasjon.
b Mat 7:13–14;

2 Ne 9:41;
31:9, 17–18;

3 Ne 14:13–14;
L&p 22:1–4.

8a L&p 88:77.
9a vs Helliggjørelse.

10a Alma 12:10.
b Mark 4:25.
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11 Rens ut de amisgjerninger
som er blant dere og helliggjør
dere for meg.

12 Og hvis dere ønsker rikets
herligheter, velg dere da min
tjener Joseph Smith jr. og aopp-
hold ham for mitt åsyn ved tro-
ens bønn.
13 Og igjen sier jeg dere at

hvis dere ønsker arikets myste-
rier, så gi ham mat og klær og
alt han trenger for å gjøre det
arbeide jeg har befalt ham.
14 Og hvis dere ikke gjør det,

skal han bli hos dem som har
mottatt ham, så jeg kan forbe-
holde meg et arent folk.

15 Og igjen sier jeg: Lytt, dere
min kirkes eldster, som jeg har
utpekt: Dere er ikke sendt ut
for å bli undervist, men for å
aundervise menneskenes barn
de ting som jeg har lagt i deres
hender ved min bÅnds kraft.
16 Og dere skal bli aundervist

fra det høye. bHelliggjør dere,
og dere skal bli cikledd kraft så
dere kan gjengi mine ord slik
som jeg har talt.
17 Lytt, for se, Herrens astore

bdag er nær for hånden.
18 For dagen kommer da

Herren skal la sin arøst høre fra
himmelen. Himlene skal bryste
og jorden skal cskjelve, og Guds
dbasun skal lyde både lenge og

høyt og skal si til de sovende
nasjoner: Dere hellige, estå opp
og lev. Dere syndere, ffortsett å
gsove inntil jeg kaller igjen.
19 Derfor, bind omkring deres

lender, så dere ikke blir funnet
blant de ugudelige.

20 Oppløft deres røst og spar
ikke. Kall nasjonene til omven-
delse — både gammel og ung,
både trell og fri — og si: Bered
dere til Herrens store dag.

21 For hvis jeg, som er en
mann, oppløfter min røst og
kaller dere til omvendelse og
dere hater meg, hva vil dere si
når dagen kommer da atorde-
nen skal heve sin røst fra jor-
dens ender og tale til alle
levendes ører og si: Omvend
dere, og bered dere til Herrens
store dag?

22 Ja, og videre, når lynet skal
fare fra øst til vest og skal la sin
røst høre for alle som lever og
få det til å ringe i ørene på alle
som hører, med disse ord: Om-
vend dere, for Herrens store
dag er kommet?

23 Og videre, Herren skal la
sin røst høre fra himmelen og
si: Lytt, O jordens nasjoner, og
hør ordene fra den Gud som
skapte dere.

24 O jordens nasjoner, hvor
ofte ville jeg ikke ha samlet dere

11a vs Synd.
12a vs Oppholde

Kirkens ledere.
13a vs Mysterier, Guds.
14a vs Ren, renhet.
15a vs Misjonærarbeide.

b vs Undervise —
Undervis med
Ånden.

16a vs Inspirasjon,

inspirere.
b vs Helliggjørelse.
c Luk 24:49;

L&p 38:32; 95:8–9;
110:8–10.

17a Mal 4:5;
L&p 2:1; 34:6–9.

b L&p 29:8.
vs Annet komme,
Jesu Kristi.

18a Joel 2:11; L&p 133:50.
b Joel 2:10; 3:21;

L&p 45:48.
c L&p 88:87.
d L&p 29:13; 45:45.
e vs Oppstandelse.
f L&p 76:85;

88:100–101.
g Mormon 9:13–14.

21a 2 Ne 27:2; L&p 88:90.
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likesom en ahøne samler sine
kyllinger under sine vinger,
men dere bville ikke!

25 Hvor ofte har jeg ikke akalt
på dere ved mine btjeneres
munn og ved cenglers betjening,
og ved min egen røst og ved
tordens røst og ved lyns røst og
ved storms røst og ved jord-
skjelvs røst og ved store hagl-
stormer og ved dhungersnøds
røst og all slags pest og ved en
basuns sterke lyd og ved doms
røst, og hele dagen lang ved
ebarmhjertighetens røst, og her-
lighetens og ærens røst og det
evige livs rikdommer og ville ha
frelst dere med en evigvarende
ffrelse, men dere ville ikke!
26 Se, dagen er kommet da

mitt vredes og min harmes be-
ger er fullt.

27 Se, sannelig sier jeg dere, at
dette er Herrens deres Guds ord.

28 Derfor, arbeid, aarbeid i min
vingård for siste gang — for
siste gang, kall på jordens inn-
byggere.

29 For i min egen beleilige tid vil
jeg akomme til jorden med dom,
og mitt folk skal bli forløst og
skal regjere med meg på jorden.

30 For det store atusenårsriket
som jeg har talt om ved mine
tjeneres munn, skal komme.

31 For aSatan skal bbindes, og
når han blir løst igjen, skal han
bare regjere en ckort tid, og så
kommer djordens ende.
32 Og den som lever i arettfer-

dighet, skal bli bforvandlet i et
øyeblikk, og jorden skal forgå
som ved ild.

33 Og de ugudelige skal gå
bort til uslukkelig aild, og intet
menneske på jorden kjenner,
eller skal noensinne kjenne de-
res skjebne før de kommer
frem for meg til bdom.
34 Lytt til disse ord. Se, jeg er

Jesus Kristus, verdens aFrelser.
bGjem disse ting i deres hjerte,
og la evighetens candektighet
dhvile over deres esinn.

35 Vær asindige. Hold alle
mine bud. Slik er det. Amen.

KAPITTEL 44

Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Kirtland,
Ohio, i slutten av februar 1831 (History of the Church 1:157). For å

24a Mat 23:37;
3 Ne 10:4–6.

b vs Opprør.
25a Hel 12:2–4.

b Mat 23:34.
vs Profet.

c L&p 7:6; 130:4–5.
d Jer 24:10; Amos 4:6;

L&p 87:6; JS—M 1:29.
e vs Barmhjertig,

barmhjertighet.
f vs Evig liv;

Udødelig,
udødelighet; Frelse.

28a Jak bok 5:71;
L&p 33:3.
vs Herrens vingård.

29a vs Annet komme,
Jesu Kristi.

30a vs Tusenårsriket.
31a 1 Ne 22:26.

vs Djevel.
b L&p 45:55; 84:100;

88:110.
c Åp 20:3; Jak bok 5:77;

L&p 29:22.
d vs Verden —

Verdens ende.

32a vs Rettferdig,
rettferdighet.

b 1 Kor 15:51–52;
L&p 63:51; 101:31.
vs Oppstandelse.

33a Mat 3:12.
b vs Jesus Kristus —

Dommer.
34a vs Frelser.

b JS—M 1:37.
c L&p 84:61; 100:7–8.
d vs Fordype seg.
e vs Sinn.

35a Rom 12:3; L&p 18:21.
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rette seg etter de krav som her blir fremsatt, bestemte Kirken å avholde en
konferanse i begynnelsen av juni måned samme år.

1–3: Eldstene skal komme sammen
til konferanse. 4–6: De skal orga-
nisere seg i henhold til landets lov
og ha omsorg for de fattige.

SE, så sier Herren til dere,
mine tjenere, jeg anser det

for nødvendig at eldstene i min
kirke sammenkalles fra øst og
fra vest, fra nord og fra syd, ved
brev eller på annen måte.
2 Og det skal skje at i den grad

de er trofaste og utøver tro på
meg, vil jeg utøse min aÅnd
over dem på den dag de kom-
mer sammen.

3 Og det skal skje at de skal gå
ut i områdene rundt omkring og
aforkynne omvendelse til folket.

4 Og mange skal bli aomvendt
så dere skal få makt til å organi-
sere dere i bhenhold til menne-
skets lover,

5 for at deres afiender ikke
skal ha makt over dere, så dere
kan være beskyttet på alle må-
ter, så dere kan være istand til å
holde mine lover, så ethvert
bånd hvormed fienden forsø-
ker å ødelegge mitt folk, kan bli
brutt.

6 Se, jeg sier dere at dere må
ase til de fattige og trengende
og hjelpe dem så de kan bli
bevart inntil alt kan bli gjort
i henhold til min lov som dere
har mottatt. Amen.

KAPITTEL 45
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til kirken i Kirtland,
Ohio, den 7. mars 1831 (History of the Church 1:158–163). I de
innledende bemerkninger i sin opptegnelse til denne åpenbaringen sier
profeten at: på denne tid i kirken . . . ble det utgitt . . . og satt i omløp
. . . mange falske rykter . . . og tåpelige historier . . . for å hindre folk i å

undersøke eller få tro på dette verk . . . men til glede for de hellige . . .
mottok jeg følgende åpenbaring (History of the Church 1:158).

1–5: Kristus er vår talsmann hos
Faderen. 6–10: Evangeliet er et
sendebud som skal berede veien for
Herren. 11–15: Herren tok Enok
og hans brødre til seg. 16–23:
Kristus åpenbarte tegnene på sitt
komme slik de ble gitt på Oljeber-
get. 24–38: Evangeliet skal bli
gjengitt, hedningefolkenes tider

skal være til ende, og en utslettende
sykdom skal gå over landet. 39–47:
Tegn, undere og oppstandelsen skal
ledsage det annet komme. 48–53:
Kristus skal stå på Oljeberget, og
jødene skal se sårene i hans hender
og føtter. 54–59: Herren skal re-
gjere under tusenårsriket. 60–62:
Profeten blir bedt om å påbegynne

44 2a Apg 2:17.
3a vs Forkynne.
4a vs Omvendelse,

omvende.
b L&p 98:5–7.

5a 2 Ne 4:33.

6a Jak brev 1:27.
vs Medlidenhet;
Velferd.
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oversettelsen av Det nye testa-
mente hvor viktige opplysninger
skal gjøres kjent. 63–75: De helli-
ge blir befalt å samle seg og bygge
det nye Jerusalem, og dit vil folk
fra alle nasjoner komme.

LYTT, O min akirkes folk, til
hvem briket er gitt, lytt og

lån øre til ham som la jordens
grunnvoll, som cskapte himle-
ne og alle deres hærskarer, og
ved hvem alle ting ble til som
lever og beveger seg og har en
tilværelse.
2 Og igjen sier jeg: Lytt til min

røst, så dere ikke blir innhentet
av adøden; i en btime dere ikke
tenker, vil sommeren være for-
bi, og cinnhøstningen avsluttet
og deres sjeler ikke frelst.
3 Lytt til ham som er atalsman-

nen hos Faderen, han som taler
deres sak for hans åsyn,

4 og sier: Fader, se, hans ali-
delser og død, han som ikke
bsyndet og i hvem du hadde
velbehag, se, din Sønns blod
som ble utgytt, blodet til ham
du ga, så du selv kunne bli cfor-
herliget.

5 Derfor, Fader, spar disse
mine brødre som atror på mitt

navn, så de kan komme til meg
og få bevig liv.

6 Lytt, O min kirkes folk, lytt
også alle dere eldster og hør
min røst mens det heter ai dag,
og forherd ikke deres hjerter,

7 for sannelig sier jeg dere, at
jeg er aAlfa og Omega, begynnel-
sen og enden, verdens lys og liv,
et blys som skinner i mørket,
men mørket fatter det ikke.

8 Jeg kom til mitt eget, og
mine egne tok ikke imot meg.
Men til alle som tok imot meg,
ga jeg akraft til å utføre mange
bmirakler og til å bli cGuds søn-
ner. Og til dem som dtrodde på
mitt navn, ga jeg kraft til å opp-
nå eevig liv.
9 Og slik har jeg sendt min

aevige bpakt til verden for å væ-
re et lys for verden, og for å
være et cbanner for mitt folk
som dhedningefolkene kan søke
hen til, og for å være et esende-
bud for mitt åsyn for å berede
veien for meg.

10 Derfor, kom til den, og med
hver den som kommer, vil jeg
samtale som med menneskene
i fordums tid, og jeg vil gjøre
dere kjent med mine asterke be-
grunnelser.

45 1a vs Jesu Kristi
Kirke.

b L&p 50:35.
c Jer 14:22;

3 Ne 9:15;
L&p 14:9.
vs Skape, skapelse.

2a Alma 34:33–35.
b Mat 24:44.
c Jer 8:20;

L&p 56:16.
vs Høste(n).

3a L&p 62:1.
vs Talsmann.

4a L&p 19:18–19.
vs Forsoning.

b Heb 4:15.
c Joh 12:28.

5a L&p 20:25; 35:2; 38:4.
b Joh 3:16.

6a Heb 3:13;
L&p 64:23–25.

7a Åp 1:8; 21:6;
L&p 19:1.

b Joh 1:5.
8a Mat 10:1.

vs Kraft, makt.
b vs Mirakel.

c vs Guds sønner
og døtre.

d vs Tro.
e L&p 14:7.

9a vs Nye og evige
pakt.

b Jer 31:31–34;
Mormon 5:20.

c 2 Ne 29:2.
d Jes 42:6;

2 Ne 10:9–18.
e Mal 3:1.

10a Jes 41:21;
L&p 50:10–12.
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11 Derfor, lytt alle sammen, og
la meg gjøre dere kjent med min
visdom, som kommer fra ham
dere sier er Gud for aEnok og
hans brødre,
12 som ble atatt bort fra jorden

og som jeg tok til meg, en bby
som bevares inntil det skal kom-
me en rettferdighetens dag, en
dag som alle hellige menn trak-
tet etter, men de fant den ikke
på grunn av ugudelighet og
avskyeligheter,

13 og bekjente at de var afrem-
mede og pilegrimer på jorden,

14 men de fikk det aløfte at
de skulle finne den og se den i
kjødet.

15 Derfor, lytt, og jeg vil sam-
tale med dere, og jeg vil tale til
dere og profetere som til men-
neskene i fordums tid.

16 Og jeg vil avise det like
klart som jeg viste det til mine
disipler da jeg sto frem for dem
i kjødet, talte til dem og sa: Si-
den dere har spurt meg om
btegnene på mitt komme på den
dag da jeg skal komme i min
herlighet i himmelens skyer for
å oppfylle de løfter jeg har gitt
til deres fedre,

17 for ettersom dere har be-
traktet deres aånders lange
badskillelse fra deres legemer
som et fangenskap, vil jeg

fortelle dere hvordan forløsnin-
gens dag skal komme, og også
hvordan det cadspredte Israel
skal dgjenopprettes.
18 Og nå, se dette tempel som

er i Jerusalem, som dere kaller
Guds hus, og deres fiender sier
at dette hus aldri skal falle.

19 Men sannelig sier jeg dere,
at ødeleggelse skal komme over
denne generasjon som en tyv
om natten, og dette folk skal bli
ødelagt og adspredt blant alle
nasjoner.

20 Og dette tempel som dere
nå ser, skal brytes ned, så det
ikke skal bli sten tilbake på sten.

21 Og det skal skje at denne
generasjon av jøder ikke skal
gå bort før hver eneste ødeleg-
gelse jeg har fortalt dere, skal
gå i oppfyllelse.

22 Dere sier at dere vet at aver-
dens ende kommer, dere sier
også dere vet at himlene og jor-
den skal forgå,

23 og i dette taler dere sant,
for slik er det, men dette som
jeg har fortalt dere, skal ikke
forgå før alt er oppfylt.

24 Og dette har jeg fortalt dere
om Jerusalem, og når den dag
kommer, skal en levning være
aadspredt blant alle nasjoner.
25 Men de skal asamles igjen,

men de skal forbli adspredt

11a Moses 7:69.
12a jso, 1M 14:30–34;

L&p 38:4;
Moses 7:21.

b Moses 7:62–64.
vs Sion.

13a Heb 11:13;
1 Pet 2:11.

14a Heb 11:8–13;
Moses 7:63.

16a Mat 24;
Luk 21:7–36;
JS—M 1.

b vs Annet komme,
Jesu Kristi.

17a vs Ånd.
b L&p 138:50.
c 1 Ne 10:12–14.

vs Israel — Israels
adspredelse.

d vs Israel — Israels
innsamling.

22a vs Verden —
Verdens ende.

24a 2 Ne 25:15.
25a Neh 1:9;

Jes 11:12–14;
1 Ne 22:10–12;
2 Ne 21:12–14.
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inntil bhedningefolkenes tider
er til ende.

26 Og på aden dag skal det
høres om bkriger og rykter om
kriger og hele jorden skal være
i opprør, og menneskenes hjer-
ter skal csvikte dem, og de skal
si at Kristus ddrøyer med sitt
komme inntil jordens ende.
27 Og menneskenes kjærlig-

het skal bli kold, og ugudelig-
het skal gripe om seg.

28 Og når ahedningefolkenes
tider er begynt, skal et blys bry-
te frem blant dem som sitter i
mørke, og det skal være fylden
av mitt evangelium.
29 Men de atar ikke imot det,

for de ser ikke lyset, og de ven-
der sine bhjerter bort fra meg
på grunn av cmenneskebud.

30 Og i den generasjon skal
hedningefolkenes tider være til
ende.

31 Og det skal være mennesker
som lever i den generasjon som
ikke skal gå bort før de skal se
en overveldende plage, for en
utslettende asykdom skal gå
over landet.
32 Men mine disipler skal astå

på hellige steder og skal ikke
rokkes. Men blant de ugudeli-
ge skal mennesker oppløfte sin
røst, bforbanne Gud og dø.

33 Og det skal også være ajord-
skjelv på forskjellige steder, og
mange ødeleggelser, likevel vil
menneskene forherde sine hjer-
ter mot meg, og de vil gripe til
bsverd, den ene mot den andre,
og de vil drepe hverandre.

34 Og nå, da jeg, Herren, hadde
talt disse ord til mine disipler,
ble de bekymret.

35 Og jeg sa til dem: Vær ikke
abekymret, for når alt dette
skjer, da kan dere vite at løfte-
ne som er gitt dere, skal gå i
oppfyllelse.

36 Og når lyset begynner å
bryte frem, skal det være med
dem lik en lignelse jeg vil for-
telle dere.

37 Dere ser og beskuer afiken-
trærne, og dere ser dem med
deres øyne, og dere sier når de
begynner å sprette og bladene
ennå er sarte at sommeren nå er
nær for hånden.

38 Slik skal det også være på
den dag når de skal se alle disse
ting, da skal de vite at timen er
nær.

39 Og det skal skje at den som
afrykter meg, skal bse frem til
når cHerrens store dag kommer,
ja, også til dtegnene på eMenne-
skesønnens komme.

40 Og de skal se tegn og

b Luk 21:24.
26a vs Siste dager.

b L&p 87; JS—M 1:23.
c Luk 21:26.
d 2 Pet 3:3–10.

28a 1 Ne 15:13.
b vs Lys, Kristi lys;

Gjengivelsen av
evangeliet.

29a Joh 1:5.
b Mat 15:8–9.

c L&p 3:6–8; 46:7;
JS—H 1:19.

31a L&p 5:19–20;
97:22–25.

32a L&p 101:21–22, 64.
b Åp 16:11, 21.

33a L&p 43:18; 88:87–90.
b L&p 63:33.

35a Mat 24:6.
37a Mark 13:28;

Luk 21:29–31.

39a L&p 10:55–56.
vs Frykt — Frykt
Gud; Lydighet,
lydig, (ad)lyde.

b 2 Pet 3:10–13;
L&p 35:15–16;
Moses 7:62.

c vs Annet komme,
Jesu Kristi.

d vs Tidenes tegn.
e vs Menneskesønnen.
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undere, for de skal vises oppe i
himlene og nede på jorden.
41 Og de skal se blod og aild

og røkskyer.
42 Og før Herrens dag kommer,

skal asolen formørkes og månen
forvandles til blod, og stjerne-
ne skal falle fra himmelen.

43 Og levningen skal samles
til dette sted,

44 og da skal de se etter meg —
og se, jeg vil komme, og de skal
se meg i himmelens skyer
ikledd makt og stor aherlighet,
med alle de hellige engler — og
den som ikke bser etter meg,
skal bli avskåret.
45 Men før Herren lar sin arm

falle, skal en engel blåse i sin
abasun, og de hensovede helli-
ge skal bkomme frem for å møte
meg i cskyen.

46 Derfor, hvis dere har hvilt i
afred, velsignet er dere, for som
dere nå ser meg og vet at jeg er,
ja, slik skal dere bkomme til
meg, og deres sjeler skal cleve,
og deres forløsning skal være
fullkommen, og de hellige skal
komme frem fra jordens fire
hjørner.
47 Da skal aHerrens arm falle

over nasjonene.
48 Og da skal Herren sette sin

fot på dette afjell, og det skal

kløves i to, og jorden skal bskjel-
ve og rave frem og tilbake, og
himlene cskal også ryste.
49 Og Herren skal la sin røst

høre, og alle jordens ender skal
høre den. Og jordens nasjoner
skal asørge, og de som har ledd,
skal innse sin dårskap.

50 Og ulykker skal ramme
spotteren, og den som håner,
skal fortæres, og de som har
traktet etter misgjerninger, skal
bli hugget ned og kastet i ilden.

51 Da skal ajødene bse på meg
og si: Hva er disse sår i dine
hender og i dine føtter?

52 Da skal de vite at jeg er
Herren, for jeg vil si til dem:
Disse sår er asår jeg fikk i mine
venners hus. Jeg er han som ble
løftet opp. Jeg er Jesus som ble
bkorsfestet. Jeg er Guds Sønn.

53 Og da skal de agråte på
grunn av sine misgjerninger,
da skal de jamre seg fordi de
forfulgte sin bkonge.

54 Og da skal ahedningenasjo-
nene bli forløst, og de som ikke
kjente noen lov, skal ha del i
den første boppstandelse, og den
skal være cutholdelig for dem.

55 Og aSatan skal bbindes så
han ikke skal ha noen plass i
menneskenes barns hjerter.

56 Og på den adag jeg kommer

41a L&p 29:21; 97:25–26.
42a Joel 2:10; Åp 6:12;

L&p 88:87; 133:49.
44a vs Jesus Kristus —

Herlighet, Jesu
Kristi.

b Mat 24:43–51;
Mark 13:32–37.

45a L&p 29:13; 43:18.
b L&p 88:96–97.

vs Oppstandelse.
c 1 Tess 4:16–17.

46a Alma 40:12.
b Jes 55:3.
c vs Evig liv.

47a L&p 1:12–16.
48a Sak 14:4.

b L&p 43:18; 88:87.
c Joel 3:16;

L&p 49:23.
49a L&p 87:6.
51a vs Jøder.

b Sak 12:10.
52a Sak 13:6.

b vs Korsfestelse.
53a Åp 1:7.

b Luk 23:38;
Joh 19:3, 14–15.

54a Esek 36:23; 39:21.
b vs Oppstandelse.
c L&p 75:22.

55a vs Djevel.
b Åp 20:2; 1 Ne 22:26;

L&p 43:31; 88:110.
56a vs Annet komme,

Jesu Kristi.
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i min herlighet, skal lignelsen
oppfylles som jeg fortalte om
de ti bjomfruer.

57 For de som er kloke og har
mottatt asannheten og har antatt
Den Hellige Ånd som sin bveile-
der og ikke er blitt cført vill, san-
nelig sier jeg dere, de skal ikke
bli hugget ned og kastet i dilden,
men skal utholde dagen.

58 Og ajorden skal bli gitt dem
til en barv, og de skal formere
seg og bli sterke, og deres barn
skal cvokse opp uten synd til
dfrelse.
59 For Herren skal være amidt

iblant dem, og hans herlighet
skal være over dem, og han vil
være deres konge og deres
blovgiver.

60 Og nå, se, jeg sier dere, det
skal ikke gis dere å vite mer om
dette kapittel før aDet nye tes-
tamente er oversatt, og der skal
alt dette gjøres kjent,

61 av hvilken grunn jeg nå gir
dere tillatelse til å oversette
det, så dere kan være forberedt
på det som kommer.

62 For sannelig sier jeg dere,
at store ting venter dere:

63 Dere hører om akriger i
fremmede land, men se, jeg sier

dere at de er nær, ja, like ved
deres dør, og om ikke mange år
skal dere høre om kriger i deres
egne land.

64 Derfor har jeg, Herren, sagt:
samle dere ut fra den aøstlige
del av landet, samle dere, dere
min kirkes eldster; dra til den
vestlige del av landet, kall inn-
byggerne til omvendelse, og i
den grad de omvender seg,
bygg opp menigheter for meg.

65 Og med ett hjerte og ett sinn
samle deres rikdommer, så dere
kan akjøpe en arv som senere
skal bli anvist dere.

66 Og den skal kalles adet nye
Jerusalem — et bfredens cland,
en dtilfluktsby — et trygt sted
for de hellige som tilhører Den
Aller Høyeste Gud.

67 Og aHerrens herlighet skal
være der, og redsel for Herren
skal også være der, så de ugu-
delige ikke vil komme dit, og
det skal kalles Sion.

68 Og det skal skje blant de
ugudelige at hver den som ikke
vil gripe til sverd mot sin neste,
må flykte til Sion for å være i
sikkerhet.

69 Og ainnsamlingen dit skal
skje fra hver nasjon under

b Mat 25:1–13;
L&p 63:54.

57a vs Sannhet.
b vs Hellige Ånd, Den.
c JS—M 1:37.
d L&p 29:7–9; 63:34;

64:23–24; 101:22–25.
58a vs Tusenårsriket.

b Mat 5:5.
c L&p 63:51;

101:29–31.
d vs Frelse.

59a L&p 29:11; 104:59.
b 1M 49:10; Sak 14:9;

L&p 38:21–22.
60a vs Joseph Smiths

oversettelse (jso).
Se også Utdrag fra
Joseph Smiths
oversettelse av
Bibelen.

63a L&p 38:29; 87:1–5;
130:12.

64a L&p 42:64.
65a L&p 63:27.
66a Ether 13:5–6;

Moses 7:62;
Trosart 1:10.

vs Jerusalem,
Det nye; Sion.

b vs Fred.
c L&p 57:1–3.
d Jes 4:6;

L&p 115:6.
67a L&p 64:41–43;

97:15–18.
vs Jesus Kristus —
Herlighet, Jesu
Kristi.

69a 5M 30:3;
Jer 32:37–39;
L&p 33:6.
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himmelen, og det skal være det
eneste folk som ikke skal være
i krig.
70 Og det skal sies blant de

ugudelige: La oss ikke dra opp
for å kjempe mot Sion, for
Sions innbyggere er forferdeli-
ge, derfor kan vi ikke holde
stand mot dem.

71 Og det skal skje at de rett-
ferdige skal samles ut fra alle
nasjoner og skal komme til
Sion mens de synger evige gle-
dessanger.

72 Og nå sier jeg dere: Hold
dette for dere selv og la det
ikke komme ut til verden før

jeg anser det for nødvendig,
så dere kan utføre dette verk,
for folkets og for deres fien-
ders øyne, så de ikke får kjenn-
skap til hva dere gjør, før dere
har utført det jeg har befalt
dere,

73 så de, når de får vite det,
kan overveie disse ting.

74 For når Herren viser seg,
skal han være afryktinngyten-
de for dem så de vil bli grepet
av frykt og skal stå langt borte
og skjelve.

75 Og alle nasjoner skal frykte
av redsel for Herren og for hans
krafts velde. Slik er det. Amen.

KAPITTEL 46
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Kirken i Kirtland,
Ohio, den 8. mars 1831 (History of the Church 1:163–165). I Kirkens
tidligste tid hadde det ikke utviklet seg noe ensartet mønster for hvordan
gudstjenester skulle ledes. Imidlertid var det etter hvert blitt alminnelig
skikk og bruk at bare medlemmer og oppriktige undersøkere fikk være
tilstede på nadverdsmøter og andre sammenkomster i Kirken. I denne
åpenbaringen gir Herren uttrykk for sin vilje når det gjelder å forvalte og
lede møter.

1–2: Eldstene skal lede møtene
slik de blir veiledet av Den
Hellige Ånd. 3–6: Sannhetssøkere
skulle ikke nektes adgang til
nadverdsmøter. 7–12: Be til Gud
og søk etter Åndens gaver. 13–26:
Noen av disse gavene nevnes.
27–33: Kirkens ledere er gitt
kraft til å skjelne mellom Åndens
gaver.

LYTT, O min kirkes folk, for
sannelig sier jeg dere at

disse ting ble sagt til dere for
deres agavn og lærdom.
2 Men til tross for de ting som

er skrevet, har det alltid vært
gitt aeldstene i min kirke helt
fra begynnelsen av — og skal
alltid bli gitt — å blede alle mø-
ter slik de blir ledet og veiledet
av Den Hellige Ånd.

3 Ikke desto mindre befales
dere aaldri å vise noen bort
fra deres offentlige møter som
holdes for verden.

74a Sef 2:11.
46 1a 2 Tim 3:16–17.

2a Alma 6:1.

b Moroni 6:9;
L&p 20:45.

3a 3 Ne 18:22–25.

vs Fellesskap.
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4 I tillegg befales dere ikke å
vise noen som tilhører akirken
bort fra deres nadverdsmøter,
men hvis noen er i overtredelse,
la ham bikke ta del før han lar
seg forsone.
5 Og videre sier jeg dere at

dere ikke skal vise noen bort fra
deres nadverdsmøter som opp-
riktig søker riket — dette sier
jeg om dem som ikke tilhører
kirken.

6 Og videre sier jeg til dere
om de møter hvor abekreftelser
utføres, at hvis det er noen som
ikke tilhører kirken og som
oppriktig søker etter riket, skal
dere ikke vise dem bort.
7 Men dere befales i alle ting å

abe til Gud, som gir villig; og
det som Ånden vitner for dere,
slik vil jeg dere skal handle i
bhjertets hellighet, vandre rett-
skaffent for meg og coverveie
deres frelses utgang, idet dere
utfører alle ting med bønn og
dtakksigelse, så dere ikke blir
eforført av onde ånder eller av
fdjevlers lære eller av gmenne-
skebud, for noen er av menne-
sker og andre av djevler.

8 Derfor, vokt dere så dere
ikke blir ført vill, og for at dere
ikke skal føres vill, asøk opp-
riktig etter de beste gaver, idet

dere alltid husker hvorfor de
er gitt —

9 for sannelig sier jeg dere, de
er gitt til gavn for dem som el-
sker meg og holder alle mine
bud, samt til den som søker å
gjøre det, slik at alle kan ha gavn
av det, alle som søker eller ber
til meg, alle som ber, men ikke
om et ategn for å btilfredsstille
sine lyster.

10 Og videre, sannelig sier jeg
dere, jeg vil dere alltid skal
huske, og alltid bevare i deres
asinn, hvilke bgaver som er gitt
til kirken.

11 For alle har ikke fått enhver
gave, for det finnes mange ga-
ver, og aenhver er gitt en gave
ved Guds Ånd.

12 Til noen gis én og til andre
en annen for at alle kan ha nyt-
te av det.

13 Til noen er det gitt å avite
ved Den Hellige Ånd at Jesus
Kristus er Guds Sønn og at
han ble korsfestet for verdens
synder.

14 Til andre er det gitt å atro
på deres ord for at de også kan
få evig liv hvis de fortsetter å
være trofaste.

15 Og videre, til noen er det
gitt ved Den Hellige Ånd å for-
stå aforskjellige måter å lede på

4a vs Jesu Kristi Kirke.
b 3 Ne 18:26–32.

vs Nadverd.
6a dvs for å bekrefte

dem som nylig
var blitt døpt.

7a Jak brev 1:5–6;
L&p 88:63.

b vs Hellighet.
c vs Fordype seg.

d Sal 100;
Alma 34:38.
vs Takknemlig,
takknemlighet,
takksigelse.

e 1 Tim 4:1–4;
L&p 43:5–7.

f vs Djevel.
g L&p 3:6–7; 45:29.

8a 1 Kor 12:31.

9a vs Tegn.
b Jak brev 4:3.

10a vs Sinn.
b 1 Kor 14:12.

vs Gaver, Åndens.
11a 1 Kor 12:4–11.
13a vs Vitne, vitnesbyrd.
14a 3 Ne 12:2.

vs Tro.
15a Moroni 10:8.
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som vil være til Herrens behag
og ifølge Herrens vilje, avpasset
etter hans barmhjertighet og alt
etter forholdene blant menne-
skenes barn.
16 Og videre er det noen gitt

ved Den Hellige Ånd å kunne
vite om de forskjellige tilkjen-
negivelser er av Gud slik at Ån-
dens åpenbaringer kan bli gitt
for å være til nytte for enhver.

17 Og videre, sannelig sier jeg
dere, til noen gis avisdoms ord
ved Guds Ånd.
18 Til en annen gis akunnskaps

ord for at alle kan lære visdom
og få kunnskap.
19 Og videre, til noen er det

gitt å ha atro til å bli helbredet,
20 og til andre er det gitt å ha

tro til å ahelbrede.
21 Og videre, til noen er det

gitt å kunne utføre amirakler,
22 og til andre er det gitt å

aprofetere,
23 og til andre å akunne skjelne

mellom ånder.
24 Og videre, til noen er det

gitt å kunne tale med atunger.
25 Og til andre er det gitt å

kunne tolke tunger.

26 Og alle disse agaver kommer
fra Gud, til gavn for bGuds barn.
27 Og til kirkens abiskop og til

dem som Gud skal utpeke og
ordinere til å våke over kirken
og være kirkens eldster, skal
det gis å bkunne skjelne mellom
alle disse gaver for at det ikke
skal være noen blant dere som
gir seg ut for å være av Gud,
men likevel ikke er det.

28 Og det skal skje at den
som ber i aÅnd, skal motta i Ånd,
29 for at noen kan være gitt å

ha alle disse gaver, så det kan
være et overhode, slik at det
kan gavne alle medlemmer.

30 Den som aber i bÅnden, ber i
overensstemmelse med cGuds
vilje, derfor skjer det som han
ber om.

31 Og videre sier jeg dere at
alle ting, må utføres i Kristi
navn, ja, alle ting dere gjør i
Ånden.

32 Og dere må gi atakk til Gud
i Ånden for enhver velsignelse
dere er velsignet med.

33 Og dere må alltid vandre i
adyd og bhellighet for meg. Slik
er det. Amen.

KAPITTEL 47

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 8.
mars 1831 (History of the Church 1:166). Inntil denne tid hadde

17a Moroni 10:9.
vs Visdom.

18a vs Kunnskap.
19a L&p 42:48–52.

vs Tro.
20a vs Helbrede,

helbredelse.
21a vs Mirakel.
22a vs Profeti, profetere.
23a Moses 1:13–15.

24a vs Tungemålsgaven.
26a Moroni 10:8–19.

b vs Guds sønner
og døtre.

27a vs Biskop.
b vs Dømmekraftens

gave.
28a L&p 88:64–65.
30a L&p 50:29.

b vs Hellige Ånd, Den.

c 2 Ne 4:35.
32a 1 Krøn 16:8–15;

1 Tess 1:2;
Alma 37:37;
L&p 59:7, 21.
vs Takknemlig,
takknemlighet,
takksigelse.

33a vs Dyd.
b vs Hellighet.
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Oliver Cowdery virket som Kirkens historiker og protokollfører. John
Whitmer hadde ikke forsøkt å bli utnevnt som historiker, men da han ble
spurt om han ville virke i denne stillingen, sa han at han ville adlyde
Herrens vilje i saken. Han hadde allerede vært sekretær for profeten og
hadde skrevet ned mange av de åpenbaringer som ble mottatt mens de
oppholdt seg i og omkring Fayette, New York.

1–4: John Whitmer blir utpekt til
å føre Kirkens historie og til å skri-
ve for profeten.

SE, jeg anser det for nødven-
dig at min tjener John skriver,

at han jevnlig fører en ahistorie
og assisterer deg, min tjener
Joseph, med å skrive ned alt
som skal bli gitt deg, inntil han
blir kalt til andre plikter.
2 Og videre, sannelig sier jeg

deg at han også kan oppløfte

sin røst i møter når som helst
det er påkrevet.

3 Og videre sier jeg deg at han
skal være ansvarlig for at kir-
kens opptegnelse og historie blir
ført kontinuerlig, for Oliver
Cowdery har jeg utpekt til et
annet embede.

4 Derfor, hvis han er trofast,
skal det bli gitt ham ved aTrøs-
teren å skrive disse ting. Slik er
det. Amen.

KAPITTEL 48
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, i mars
1831 (History of the Church 1:166–167). Profeten hadde spurt Herren
hvordan de skulle gå frem for å anskaffe jordeiendommer hvor de hellige
kunne slå seg ned. Dette var et viktig spørsmål for Kirkens medlemmer
som hadde utvandret fra den østlige del av De forente stater for å være
lydige mot Herrens befaling om at de skulle samles i Ohio (se kap.
37:1–3; 45:64).

1–3: De hellige i Ohio skal dele sine
jordeiendommer med sine brødre.
4–6: De hellige skal kjøpe jord, byg-
ge en by og følge de råd som blir gitt
av deres presiderende embedsmenn.

DET er nødvendig at dere for
tiden blir på deres bosteder

slik det vil passe best etter deres
omstendigheter.
2 Og hvis dere har jord-

eiendommer, skal dere adele

med brødrene som kommer fra
øst,

3 og hvis dere ikke har jord, la
dem inntil videre kjøpe i områ-
dene rundt omkring som det
synes dem best, for det er nød-
vendig at de inntil videre har et
sted å bo.

4 Det er nødvendig at dere
sparer alle de penger dere kan,
og på rettferdig vis tjener så
mye som mulig, så dere med

47 1a L&p 69:2–8; 85:1–2.
4a vs Talsmann; Hellige

Ånd, Den.
48 2a vs Velferd.
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tiden kan bli istand til å akjøpe
jord til arv, ja, til bbyen.

5 Stedet skal ennå ikke åpen-
bares, men etter at deres brødre
er kommet fra øst, skal abestem-
te menn utpekes, og de skal bli
gitt å bkjenne stedet eller det
skal åpenbares til dem.

6 Og de skal bli utpekt til
å kjøpe jordeiendommer og be-

gynne å legge abyens grunnvoll,
og da skal dere begynne å sam-
les med deres bfamilier, hver
mann med sin familie, alt etter
hans omstendigheter og slik det
blir anvist ham av kirkens presi-
dentskap og biskop i henhold til
de lover og befalinger som dere
har mottatt og som dere heretter
skal motta. Og slik er det. Amen.

KAPITTEL 49

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Sidney Rigdon,
Parley P. Pratt og Leman Copley i Kirtland, Ohio, i mars 1831 (History
of the Church 1:167–169). (Enkelte historiske kilder oppgir at denne
åpenbaringen ble gitt i mai 1831.) Leman Copley hadde mottatt evange-
liet, men holdt fremdeles fast ved noen av læresetningene til “Shakers”
(Det forente samfunn av de som tror på Kristi annet komme) som han
tidligere hadde tilhørt. Shakerne trodde blant annet at Kristi annet komme
allerede hadde funnet sted og at han hadde vist seg i en kvinnes, dvs. i Ann
Lees skikkelse. Dåp med vann ble ikke ansett som nødvendig. Spesielt var
det forbudt å spise svinekjøtt, mange spiste ikke kjøtt i det hele tatt, og et liv
i sølibat ble betraktet som mer høyverdig enn et liv i ekteskap. I forordet til
denne åpenbaringen skrev profeten: “For å få en mer fullstendig forståel-
se av emnet, adspurte jeg Herren, og mottok følgende” (History of the
Church 1:167). Åpenbaringen tilbakeviste noen av shakernes grunnleg-
gende oppfatninger. De brødre som er nevnt ovenfor, tok med seg en kopi
av åpenbaringen til shakernes menighet (i nærheten av Cleveland, Ohio)
og leste den for dem i sin helhet, men den ble avvist.

1–7: Dagen og timen for Kristi
komme skal forbli ukjent inntil
han kommer. 8–14: Menneskene
må omvende seg, tro på evangeliet
og adlyde ordinansene for å oppnå
frelse. 15–16: Ekteskapet er gitt av
Gud. 17–21: Det er tillatt å spise
kjøtt. 22–28: Sion vil blomstre og
lamanittene blomstre som en rose
før det annet komme.

LYTT til mitt ord, mine tjene-
re Sidney, Parley og Leman,

for se, sannelig sier jeg dere at
jeg gir dere en befaling at dere
skal gå og aforkynne mitt evan-
gelium som dere har mottatt,
ja, slik som dere har mottatt det,
for shakerne.

2 Se, jeg sier dere, at de ønsker
å kjenne sannheten delvis, men

4a L&p 57:4–5.
b L&p 42:35–36;

45:65–67.

5a L&p 57:6–8.
b L&p 57:1–3.

6a vs Jerusalem,

Det nye.
b L&p 51:3.

49 1a vs Forkynne.
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ikke helt, for de er ikke arettfer-
dige for meg, og derfor må de
omvende seg.

3 Derfor sender jeg dere, mine
tjenere Sidney og Parley, for å
forkynne evangeliet for dem.

4 Og min tjener, Leman, skal
ordineres til dette arbeidet så
han kan samtale med dem, ikke
ifølge det han har mottatt av
dem, men ifølge det som dere,
mine tjenere, skal alære ham.
Og hvis han gjør det, vil jeg vel-
signe ham, ellers skal han ikke
ha noen fremgang.

5 Så sier Herren, for jeg er Gud
og har asendt min Enbårne Sønn
til verden for å bforløse verden
og har fastsatt at den som tar
imot ham, skal bli frelst, men
den som ikke tar imot ham, skal
bli cfordømt,

6 og de har gjort med aMenne-
skesønnen som de lystet, og
han har tatt sin makt ved sin
bherlighets chøyre hånd og regje-
rer nå i himlene og vil regjere
inntil han stiger ned på jorden
for å legge alle fiender dunder
sine føtter, en tid som er nær for
hånden —

7 jeg, Gud Herren, har talt det,
men timen og adagen kjenner

intet menneske, ikke engang
englene i himmelen, heller ikke
skal de vite det før han kommer.

8 Derfor vil jeg at alle menne-
sker skal omvende seg, for alle
er under asynd unntatt de som
jeg har forbeholdt meg, bhellige
menn som dere ikke har kjenn-
skap til.

9 Derfor sier jeg dere at jeg har
sendt dere min evige apakt, ja,
den som var fra begynnelsen.

10 Og det som jeg har lovet, har
jeg således oppfylt, og ajordens
nasjoner skal bbøye seg for det,
og hvis de ikke gjør det av seg
selv, skal de fornedres, for det
som nå er opphøyet av seg selv,
skal cfornedres ved makt.
11 Derfor gir jeg dere en befa-

ling at dere skal agå blant dette
folk og si til dem slik min apo-
stel som het Peter, gjorde i for-
dums tid.

12 Tro på Herrens, Jesu navn,
han som var på jorden og skal
komme igjen, begynnelsen og
enden;

13 aomvend dere og bli døpt i
Jesu Kristi navn ifølge det helli-
ge bud, til syndenes forlatelse,

14 og hver den som gjør dette,
skal motta aDen Hellige Ånds

2a Apg 8:21.
4a vs Evangelium;

Sannhet.
5a Joh 3:16–17;

L&p 132:24.
vs Jesus Kristus —
Myndighet, Jesu
Kristi.

b vs Forløse, forløst,
forløsning; Forløser.

c vs Fordømme,
fordømmelse.

6a vs Menneskesønnen.
b vs Jesus Kristus —

Herlighet, Jesu
Kristi.

c Apg 7:55–56;
L&p 76:20–23.

d 1 Kor 15:25;
L&p 76:61.

7a Mat 24:36;
Mark 13:32–37;
Åp 16:15;
L&p 133:11.

8a Gal 3:22;
Mosiah 16:3–5.

b Heb 13:2;
3 Ne 28:25–29.

9a 1M 17:7;
L&p 66:2.
vs Nye og evige
pakt.

10a Sak 2:15;
L&p 45:66–69;
97:18–21.

b Jes 60:14.
c Mat 23:12.

11a vs Misjonærarbeide.
13a 3 Ne 27:19–20.
14a vs Hellige Ånds

gave, Den.
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gave ved bhåndspåleggelse av
kirkens eldster.

15 Og videre, sannelig sier jeg
dere, at den som aforbyr ekte-
skap, er ikke ordinert av Gud,
for bekteskapet er gitt til men-
nesket av Gud.

16 Derfor er det ifølge loven at
han skulle ha én ahustru, og de
to skal være bett kjød, og alt
dette for at cjorden kan oppfyl-
le sin skapelses mål,
17 og at den kan fylles med

det antall mennesker som var
askapt bfør verden ble til.

18 Og den som forbyr akjøtt og
sier at mennesket ikke skal spi-
se det, er ikke ordinert av Gud.

19 For se, amarkens dyr og luf-
tens fugler og det som kommer
av jorden, er gitt så mennesket
kan bruke det til mat og klær
og at han kan ha i overflod.

20 Men det er ikke meningen
at ett menneske skal aha mer
enn et annet, derfor ligger bver-
den i synd.

21 Og ve det menneske som
autgyter blod eller som uten
behov sløser med kjøtt.
22 Og videre, sannelig sier

jeg dere, at Menneskesønnen

akommer ikke i en kvinnes skik-
kelse, heller ikke som en mann
som streifer omkring på jorden.

23 Derfor, afar ikke vill, men
fortsett i standhaftighet, idet
dere bser frem til at himlene skal
ryste og jorden skjelve og rave
frem og tilbake som en drukken
mann og at cdalene skal heves
og dfjellene senkes og de ujevne
steder jevnes, og alt dette når
engelen skal blåse i sin ebasun.

24 Men før Herrens store dag
kommer, skal aJakob blomstre i
villmarken, og lamanittene skal
bblomstre som en rose.

25 Sion skal ablomstre på bhøy-
dene og fryde seg på fjellene og
skal samles til det sted som jeg
har utpekt.

26 Se, jeg sier dere, gå ut som
jeg har befalt dere, omvend dere
fra alle deres synder, abe og dere
skal få, bank på og det skal luk-
kes opp for dere.

27 Se, jeg vil gå foran dere, jeg
vil danne abaktroppen og være
bmidt iblant dere, og dere skal
ikke bli til cskamme.

28 Se, jeg er Jesus Kristus, og
jeg kommer ahastig. Slik er det.
Amen.

b vs Håndspåleggelse.
15a 1 Tim 4:1–3.

b 1M 2:18, 24;
1 Kor 11:11.
vs Ekteskap.

16a Jak bok 2:27–30.
b 1M 2:24; Mat 19:5–6.
c vs Jord — Skapt for

mennesket.
17a Moses 3:4–5.

vs Skape, skapelse.
b vs Førjordiske liv.

18a 1M 9:3;
1 Tim 4:1–3.

19a L&p 89:10–13.
20a Apg 4:32;

L&p 51:3; 70:14; 78:6.
b vs Verdslighet.

21a jso, 1M 9:10–15.
22a vs Annet komme,

Jesu Kristi.
23a Mat 24:4–5.

b 2 Pet 3:12;
L&p 45:39.

c Jes 40:4;
L&p 109:74.

d Mika 1:3–4.
e Mat 24:29–31.

24a 3 Ne 5:21–26.
b Jes 35:1;

2 Ne 30:5–6;
3 Ne 21:22–25;
L&p 3:20; 109:65.

25a L&p 35:24.
b 1M 49:26;

2 Ne 12:2–3.
26a L&p 88:63.
27a Jes 52:12.

b 3 Ne 20:22.
c 1 Pet 2:6;

L&p 84:116.
28a L&p 1:12.
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KAPITTEL 50

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, i mai
1831 (History of the Church 1:170–173). Profeten fastslår at noen av
eldstene ikke forsto hvordan de forskjellige ånder som finnes på jorden,
gir seg tilkjenne, og at denne åpenbaringen ble gitt som svar på det
spesielle spørsmål han stilte i den forbindelse. Såkalte åndelige fenome-
ner var ikke ualminnelige blant medlemmene, og noen av dem hevdet at
de mottok syner og åpenbaringer.

1–5: Mange falske ånder finnes på
jorden. 6–9: Ve hyklerne og de som
er avskåret fra Kirken. 10–14: Eld-
stene skal forkynne evangeliet ved
Ånden. 15–22: Både talere og til-
hørere må være opplyst av Ånden.
23–25: Det som ikke oppbygger,
er ikke av Gud. 26–28: De trofaste
er i besittelse av alle ting. 29–36:
De som er renset, får sine bønner
besvart. 37–46: Kristus er den gode
hyrde og Israels klippe.

LYTT, O min kirkes eldster,
lån øre til den levende Guds

røst, og gi akt på de visdomsord
som skal bli gitt dere ifølge det
dere har bedt om og har vært
enige om med hensyn til kirken
og de ånder som er i virksom-
het i verden.
2 Se, sannelig sier jeg dere at

det er mange ånder som er afal-
ske ånder som er i virksomhet
på jorden og bedrar verden.

3 Og også aSatan har forsøkt å
føre dere vill så han kan seire
over dere.

4 Se, jeg, Herren, har skuet ned

på dere og har sett avskyelighe-
ter i den kirke som abekjenner
mitt navn.

5 Men velsignet er de som er
trofaste og aholder ut, enten i
liv eller død, for de skal arve
evig liv.

6 Men ve dem som er abedrage-
re og hyklere, for så sier Herren,
jeg vil føre dem frem til dom.

7 Se, sannelig sier jeg dere, det
er ahyklere blant dere som har
villedet noen, hvilket har gitt
bmotstanderen cmakt, men se,
ddisse skal vinnes tilbake,
8 men hyklerne skal bli opp-

daget og aavskåret, enten i liv
eller død, det være som jeg vil,
og ve dem som er avskåret fra
min kirke, for de er overvunnet
av verden.

9 Derfor må enhver vokte seg
så han ikke gjør noe som ikke
er i sannhet og rettferdighet for
mitt åsyn.

10 Og nå sier Herren ved Ån-
den til eldstene i sin kirke: Kom
og la oss atale med hverandre
så dere kan forstå.

50 2a L&p 129.
vs Ånd — Onde
ånder.

3a Luk 22:31; 3 Ne 18:18.
4a vs Jesus Kristus —

Navn, påta dere

Kristi navn.
5a vs Holde ut.
6a vs Bedra, bedrageri.
7a Mat 23:13–15;

Alma 34:28.
b vs Djevel.

c Mosiah 27:8–9.
d dvs de som er blitt

villedet.
8a L&p 1:14; 56:3; 64:35.

vs Utelukkelse.
10a Jes 1:18; L&p 45:10.
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11 La oss tale med hverandre
ansikt til ansikt som et menne-
ske taler med et annet.

12 Og når et menneske taler,
blir det forstått av et annet
menneske fordi han taler som
et menneske. På samme måte
vil jeg, Herren, tale med dere så
dere kan aforstå.
13 Derfor stiller jeg, Herren,

dere dette spørsmål: Hva ble
dere aordinert til?

14 Til å forkynne mitt evange-
lium ved aÅnden, ja, ved bTrøs-
teren som ble utsendt for å
undervise i sannheten.
15 Og så mottok dere aånder

som dere ikke kunne forstå og
antok dem for å være av Gud,
og er dere rettferdiggjort i dette?
16 Se, dere skal selv besvare

dette spørsmål, likevel vil jeg
være barmhjertig mot dere, og
den som er svak blant dere, skal
heretter gjøres asterk.

17 Sannelig sier jeg dere, den
som er ordinert av meg og blir
sendt ut for å aforkynne sannhe-
tens ord ved Trøsteren i sann-
hetens Ånd, forkynner han det
ved bsannhetens Ånd, eller på
noen annen måte?

18 Og hvis det skjer på noen
annen måte, er det ikke av Gud.

19 Og videre, den som mottar

sannhetens ord, mottar han det
ved sannhetens Ånd, eller på
noen annen måte?

20 Og hvis det skjer på noen
annen måte, er det ikke av Gud.

21 Derfor, hva er så grunnen
til at dere ikke kan innse og for-
stå at den som mottar ordet ved
sannhetens Ånd, mottar det slik
som sannhetens Ånd taler?

22 Derfor, den som taler og den
som mottar, forstår hverandre,
og begge blir aoppbygget og
bfryder seg sammen.

23 Og det som ikke oppbygger,
er ikke av Gud, men er amørke.
24 Det som er av Gud, er alys,

og den som mottar lys og bblir i
Gud, mottar cmer lys, og dette
lys blir klarere og klarere inntil
som ved høylys dag.

25 Og videre, sannelig sier jeg
dere, og jeg sier det for at dere
kan kjenne asannheten, så dere
kan jage mørket bort fra dere:

26 Den som er ordinert av
Gud og sendt ut, er utpekt til å
være den astørste, ikke desto
mindre er han den minste og
balles tjener.

27 Derfor er han i abesittelse
av alle ting, for alle ting er ham
underlagt både i himmel og på
jord, livet og lyset, Ånden og
bkraften, utsendt ved Faderens

12a L&p 1:24.
13a vs Ordinere,

ordinasjon.
14a L&p 43:15.

vs Undervise —
Undervis med
Ånden.

b vs Talsmann.
15a vs Dømmekraftens

gave.
16a Ether 12:23–27.

17a vs Misjonærarbeide;
Forkynne.

b L&p 6:15.
vs Hellige Ånd, Den;
Sannhet.

22a 1 Kor 14:26.
b Joh 4:36.

23a vs Mørke, åndelig.
24a 1 Joh 2:8–11;

Moroni 7:14–19;
L&p 84:45–47; 88:49.

vs Lys, Kristi lys.
b Joh 15:4–5, 10.
c 2 Ne 28:30.

25a Joh 8:32.
26a Mat 23:11.

b Mark 10:42–45.
vs Tjeneste.

27a L&p 76:5–10, 53–60;
84:34–41.

b vs Kraft, makt.
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vilje gjennom hans Sønn, Jesus
Kristus.
28 Men intet menneske er i be-

sittelse av alle ting uten å være
alutret og brenset fra all synd.
29 Og hvis dere er lutret og

renset fra all synd, kan dere abe
om hva dere vil i Jesu navn, og
det skal skje.

30 Men vit dette, at hva dere
enn ber om, skal bli gitt dere,
og ettersom dere er utpekt til å
være aledere, skal åndene være
dere lydige.
31 Derfor skal det skje at hvis

dere ser en aånd gi seg til kjen-
ne, som dere ikke kan forstå, og
dere ikke mottar denne ånd, da
skal dere be til Faderen i Jesu
navn, og hvis han ikke bekrefter
denne ånd for dere, da kan dere
vite at den ikke er av Gud.

32 Og dere skal bli gitt amakt
over denne ånd, og dere skal
vitne mot denne ånd med høy
røst at den ikke er av Gud —

33 ikke med aspottende ankla-
ge for at dere ikke skal overvin-
nes, ei heller med bselvros eller
glede for at dere ikke derved
skal bli grepet av dette.
34 Den som mottar av Gud, la

ham gi Gud æren for det, og la
ham fryde seg over at han av
Gud er aktet verdig til å motta.

35 Og ved å gi akt på og gjøre
disse ting som dere har mot-
tatt og som dere heretter skal
motta — og ariket er gitt dere
av Faderen og bkraft til å over-
vinne alle ting som ikke er gitt
av ham —

36 og se, sannelig sier jeg dere,
velsignet er dere som nå hører
disse mine ord fra min tjeners
munn, for deres synder er dere
aforlatt.
37 La min tjener, Joseph Wake-

field, i hvem jeg har velbehag,
og min tjener Parley P. aPratt, gå
ut blant menighetene og styrke
dem med bformanende ord,
38 og likeledes min tjener, John

Corrill, eller så mange av mine
tjenere som er ordinert til dette
kall, og la dem arbeide i avin-
gården, og la intet menneske
hindre dem i å gjøre det som
jeg har utpekt dem til —

39 derfor, i dette er ikke min
tjener, Edward aPartridge, rett-
ferdiggjort, likevel skal han bli
tilgitt hvis han omvender seg.

40 Se, dere er små barn og kan
ennå ikke atåle alle ting, dere
må bvokse i cnåde og kunnskap
om dsannheten.
41 aFrykt ikke, små bbarn, for

dere er mine, og jeg har cover-
vunnet verden, og dere er av

28a 3 Ne 19:28–29;
L&p 88:74–75.
vs Ren, renhet;
Helliggjørelse.

b 1 Joh 1:7–9.
29a Hel 10:5; L&p 46:30.

vs Bønn.
30a vs Myndighet.
31a 1 Joh 4:1.

vs Ånd — Onde
ånder.

32a Mat 10:1.

33a Jud 1:9.
b L&p 84:67, 73.

35a vs Rike, Guds eller
himmelens.

b 1 Joh 4:4;
L&p 63:20, 47.

36a L&p 58:42–43.
vs Tilgi.

37a vs Pratt, Parley
Parker.

b L&p 97:3–5.
38a vs Herrens vingård.

39a vs Partridge,
Edward.

40a 3 Ne 17:2–3;
L&p 78:17–18.

b 1 Kor 3:2–3;
L&p 19:22–23.

c vs Nåde.
d vs Sannhet.

41a 1 Joh 4:18.
b vs Guds sønner

og døtre.
c Joh 16:33.
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dem som min Fader har dgitt
meg.

42 Og ingen av dem som
min Fader har gitt meg, skal gå
afortapt.
43 Og Faderen og jeg er aett.

Jeg er i Faderen, og Faderen i
meg, og ettersom dere har mot-
tatt meg, er dere i meg og jeg i
dere.

44 Derfor er jeg midt iblant
dere, og jeg er den agode hyrde
og bIsraels klippe. Den som
bygger på denne cklippe, skal
daldri falle.
45 Og dagen kommer da dere

skal høre min røst og ase meg
og vite at jeg er.

46 aVåk derfor så dere kan væ-
re brede. Slik er det. Amen.

KAPITTEL 51

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Thompson, Ohio, i mai
1831 (History of the Church 1:173–174). På denne tiden begynte de
hellige som utvandret fra de østlige delstatene, å komme til Ohio, og det
ble nødvendig å gjøre endelige forberedelser med hensyn til hvor de
skulle slå seg ned. Da denne oppgaven spesielt hørte inn under biskopens
embede, søkte biskop Edward Partridge veiledning om saken, og profeten
adspurte Herren.

1–8: Edward Partridge blir utpekt
til å føre tilsyn med forvaltninger
og eiendommer. 9–12: De hellige
skal være ærlige og motta likt. 13–
15: De skal ha et biskopens lager-
hus og ta vare på eiendommene i
henhold til Herrens lov. 16–20:
Ohio skal være et midlertidig inn-
samlingssted.

LYTT til meg, sier Herren,
din Gud, og jeg vil tale til

min tjener, Edward aPartridge,
og gi ham veiledning, for det er
nødvendig at han får veiled-

ning i hvordan dette folk skal
organiseres.

2 For det er nødvendig at de
blir organisert i henhold til mine
alover, ellers vil de bli avskåret.
3 Derfor, la min tjener Edward

Partridge og de han har valgt, i
hvem jeg har velbehag, gi dette
folk deres andeler, enhver alikt
i forhold til sin familie i henhold
til sine omstendigheter, sine
ønsker og bbehov.
4 Og la min tjener Edward

Partridge, når han anviser noen
hans andel, gi ham en skrivelse

d Joh 10:27–29; 17:2;
3 Ne 15:24;
L&p 27:14; 84:63.

42a Joh 17:12;
3 Ne 27:30–31.

43a Joh 17:20–23;
3 Ne 11:35–36.
vs Gud,
guddommen.

44a Joh 10:14–15.

vs Gode hyrde.
b 1M 49:24;

1 Pet 2:4–8.
vs Hjørnesten

c Kor 10:1–4.
vs Klippe (sten);
Jesus Kristus.

d Hel 5:12.
45a L&p 67:10–13.
46a vs Våke, vektere.

b Alma 34:32–33.
51 1a vs Partridge,

Edward.
2a L&p 42:30–39; 105:5.

vs Innvie,
innvielsesloven.

3a L&p 49:20.
b Apg 2:44–45;

4 Ne 1:2–3.
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som skal sikre ham hans andel,
så han får beholde den, ja, den-
ne rett og arv i kirken, inntil
han faller i overtredelse og ikke
anses verdig ved menighetens
stemme, ifølge kirkens lover og
apakter, til å tilhøre kirken.
5 Og hvis han faller i overtre-

delse og ikke aktes verdig til å
tilhøre kirken, skal han ikke ha
rett til å kreve tilbake den del
han har innviet til biskopen, til
de fattige og trengende i min
kirke, derfor skal han ikke få
gaven tilbake, men skal bare ha
krav på den del som er tildelt
ham ved skjøte.

6 Og således skal alle ting sik-
res aifølge blandets lover.

7 Og la det som tilhører dette
folk, bli tildelt dette folk.

8 Og de apenger som blir til
overs hos dette folk, la det utpe-
kes en fullmektig for dette folk
som skal ta vare på bpengene og
kjøpe mat og klær etter folkets
behov.
9 Og la enhver handle aærlig og

være likestilt blant dette folk og
motta likt, så dere kan være bett,
slik som jeg har befalt dere.

10 Og la det som tilhører dette
folk, ikke bli tatt og gitt til en
aannen menighet.
11 Derfor, hvis en annen me-

nighet ønsker å motta penger

fra denne menighet, la dem be-
tale tilbake til denne menighet
slik de blir enige om.

12 Og dette skal bli gjort gjen-
nom den biskop eller fullmektig
som skal utpekes ved amenig-
hetens stemme.

13 Og videre, la biskopen opp-
rette et alagerhus for denne me-
nighet, og la alle ting både av
penger og mat utover det som
btrengs for å dekke dette folks
behov, oppbevares av biskopen.

14 Og la ham også beholde noe
til seg selv for å dekke sitt eget
og sin families behov så lenge
han utfører denne oppgaven.

15 Og således gir jeg dette folk
anledning til å organisere seg
ifølge mine alover.

16 Og jeg innvier dette aland-
område til dem en kort tid inntil
jeg, Herren, vil sørge for dem
på annen måte og befale dem å
dra herfra,

17 og timen og dagen er ikke
gitt dem, la dem derfor arbeide
her på stedet som om de skulle
være her i flere år, og det skal
tjene dem til deres beste.

18 Se, dette skal være et møn-
ster for min tjener, Edward
Partridge, og for andre steder, i
alle menigheter.

19 Og den som finnes å være en
trofast, rettferdig og klok afor-

4a dvs Kapitlene 20
og 22 kalles
Kristi Kirkes
artikler og pakter.
L&p 33:14; 42:13.
vs Pakt.

6a 1 Pet 2:13;
L&p 98:5–7.

b L&p 58:21–22.
8a L&p 84:104.

b L&p 104:15–18.
9a vs Ærlig, ærlighet.

b L&p 38:27.
vs Enhet, enighet.

10a dvs en annen gren av
Kirken eller et annet
kirkesamfunn.

12a vs Felles samtykke.
13a L&p 42:55.

vs Lagerhus.

b L&p 42:33–34, 55;
82:17–19.

15a L&p 51:2.
16a dvs Kirtland,

Ohio-området
19a Mat 24:45–47.

vs Forvalter,
forvaltning.
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valter, skal gå inn til sin bHerres
glede og skal arve evig liv.

20 Sannelig sier jeg dere, jeg

er Jesus Kristus. Jeg akommer
hastig og i en btime dere ikke
tenker. Slik er det. Amen.

KAPITTEL 52

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Kirkens eldster i
Kirtland, Ohio, den 7. juni 1831 (History of the Church 1:175–179).
En konferanse var blitt avholdt i Kirtland, og den begynte den 3. og ble
avsluttet den 6. juni. Under denne konferansen ble de første ordinasjo-
ner til høyprest utført, og enkelte tilkjennegivelser av falske og bedrager-
ske ånder ble oppdaget og refset.

1–2: Neste konferanse skal avholdes
i Missouri. 3–8: Bestemte eldster
får i oppdrag å reise sammen. 9–11:
Eldstene skal undervise i det som
apostler og profeter har skrevet. 12–
21: De som blir opplyst av Ånden,
frembringer lovprisningens og vis-
dommens frukter. 22–44: En rekke
eldster blir utpekt til å forkynne
evangeliet mens de er underveis til
konferansen i Missouri.

SE, så sier Herren til de eldster
han har akalt og utvalgt i

disse siste dager ved sin Ånds
røst:

2 Jeg, Herren, vil tilkjennegi
for dere hva jeg vil dere skal
gjøre fra nå av og frem til neste
konferanse, som skal avholdes i
Missouri, i det alandområde jeg
vil binnvie til mitt folk som er
en clevning av Jakob, og de som
er arvinger ifølge dpakten.
3 Derfor, sannelig sier jeg dere,

la mine tjenere, Joseph Smith jr.

og Sidney Rigdon, ta fatt på
sin reise så snart de har gjort
forberedelser til reisen til
Missouris land og kan forlate
sine hjem.

4 Og hvis de er trofaste mot
meg, skal det gjøres kjent for
dem hva de skal gjøre.

5 Og hvis de er trofaste, skal
også deres alles aarveland gjø-
res kjent for dem.

6 Men hvis de ikke er trofaste,
skal de bli avskåret, ja, som jeg
vil, og som det synes meg best.

7 Og videre, sannelig sier jeg
dere, la min tjener Lyman
Wight, og min tjener, John Cor-
rill, reise hurtig,

8 og la også min tjener, John
Murdock, og min tjener, Hyrum
Smith, reise til samme sted, og
legge veien om Detroit.

9 Og la dem reise derfra og for-
kynne ordet underveis og ikke si
anoe annet enn det som bprofeter
og apostler har skrevet og det

b vs Glede.
20a Åp 22:6–16.

b Mat 24:44.
52 1a vs Kall, kalle,

kalt av Gud.
2a L&p 57:1–3.

b L&p 58:57; 84:3–4.
c Sal 135:4;

3 Ne 5:21–26.
d Abr 2:6–11.

vs Pakten med
Abraham.

5a L&p 57:1–3.
9a Mosiah 18:19–20.

b L&p 42:12; 52:36.
vs Skriftene.
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som læres dem av cTrøsteren
gjennom troens bønn.

10 La dem dra ut ato og to,
og la dem forkynne slik i alle
forsamlinger underveis, bdøpe
i vann, og ved chåndspåleggelse
ved vannets bredd.
11 For så sier Herren: I hast vil

jeg utføre min gjerning i arett-
ferdighet, for de dager kommer
da jeg vil føre dommen frem til
seier.

12 Og la min tjener, Lyman
Wight, ta seg i vare, for Satan
ønsker å asikte ham som agner.
13 Og se, den som er atrofast,

skal bli satt til å råde over
meget.
14 Og videre vil jeg gi dere et

mønster i alle ting, så dere ikke
blir ført vill, for Satan er på fer-
de rundt omkring i landet og er
iferd med å forføre nasjonene.

15 Derfor, den som ber og har
en aangrende ånd, ham vil jeg
bmotta hvis han adlyder mine
cordinanser.
16 Den som taler med en ang-

rende ånd og bruker et saktmo-
dig og oppbyggende språk,
han er av Gud hvis han adlyder
mine ordinanser.

17 Og videre, den som skjel-
ver under min makt, skal gjø-
res asterk og skal frembringe
lovprisningens og bvisdommens
frukter i henhold til de åpenba-

ringer og sannheter jeg har gitt
dere.

18 Og videre, den som lar seg
overvinne og aikke bærer frukt
etter dette mønster, er ikke av
meg.

19 Derfor, etter dette mønster
skal dere under enhver omsten-
dighet akjenne åndene under
himmelen.

20 Og de dager er kommet da
menneskene skal afå i henhold
til sin tro.

21 Se, denne befaling er gitt
til alle de eldster som jeg har
utvalgt.

22 Og videre, sannelig sier jeg
dere, la min tjener Thomas B.
aMarsh og min tjener Ezra
Thayre også dra avgårde til
samme sted og forkynne ordet
underveis.

23 Og videre, la min tjener
Isaac Morley og min tjener Ezra
Booth også begi seg på reise til
samme sted og forkynne ordet
underveis.

24 Og videre, la mine tjenere
Edward aPartridge og Martin
Harris reise sammen med
mine tjenere Sidney Rigdon og
Joseph Smith jr.

25 La mine tjenere David
Whitmer og Harvey Whitlock
også dra avgårde til samme
sted og forkynne underveis.

26 Og la mine tjenere Parley

c vs Talsmann; Hellige
Ånd, Den; Undervise
— Undervis med
Ånden.

10a Mark 6:7;
L&p 61:35.

b Joh 1:26.
c Apg 8:14–17.

11a Rom 9:28.

12a Luk 22:31;
3 Ne 18:17–18.

13a Mat 25:23;
L&p 132:53.

15a vs Sønderknust
hjerte.

b L&p 97:8.
c vs Ordinanser.

17a L&p 66:8; 133:58.

b vs Visdom.
18a Mat 3:10.
19a vs Dømmekraftens

gave.
20a Mat 8:5–13.
22a L&p 56:5.

vs Marsh, Thomas B.
24a vs Partridge,

Edward.
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P. aPratt og Orson bPratt også
dra avgårde til samme sted og
forkynne underveis.

27 Og la mine tjenere Solomon
Hancock og Simeon Carter også
dra avgårde til samme sted og
forkynne underveis.

28 Og la mine tjenere Edson
Fuller og Jacob Scott også dra
avgårde.

29 La mine tjenere Levi W.
Hancock og Zebedee Coltrin
også dra avgårde.

30 La mine tjenere Reynolds
Cahoon og Samuel H. Smith
også dra avgårde.

31 La mine tjenere Wheeler
Baldwin og William Carter også
dra avgårde.

32 Og la mine tjenere aNewel
Knight og Selah J. Griffin beg-
ge bli ordinert og dra avgårde.

33 Ja, sannelig sier jeg, la alle
disse dra avgårde til samme
sted, men følge forskjellige rei-
seruter. Den ene skal ikke byg-
ge på en aannens grunnvoll og
heller ikke følge i en annens
fotspor.
34 Den som er trofast, skal bli

bevart og velsignet med rike
afrukter.
35 Og videre sier jeg dere: la

mine tjenere Joseph Wakefield
og Solomon Humphrey dra av-
gårde til de østlige områder.

36 La dem arbeide sammen
med sine familier og ikke afor-

kynne noe annet enn det som er
av profeter og apostler, det de
har bsett og hørt og med sikker-
het ctror, så profetiene kan bli
oppfylt.

37 På grunn av overtredelse
la det som ble gitt til Heman
Basset, bli atatt fra ham og bli
gitt til Simonds Ryder.

38 Og videre, sannelig sier jeg
dere, la Jared Carter aordineres
til prest, og la George James
også ordineres til bprest.
39 La de øvrige eldster avåke

over menighetene og forkynne
ordet i områdene rundt omkring
og la dem arbeide med sine egne
hender, så det ikke blir prakti-
sert hverken bavgudsdyrkelse
eller ugudelighet.

40 Og kom ihu, i alle ting, de
afattige og btrengende, de syke
og lidende, for den som ikke
gjør disse ting, er ikke min
disippel.

41 Og videre, la mine tjenere
Joseph Smith jr., Sidney Rigdon
og Edward Partridge ta med
seg en askriftlig anbefaling fra
kirken. Og la det bli skaffet til
veie en slik til min tjener Oliver
Cowdery.

42 Og således, ja, som jeg har
sagt, hvis dere er trofaste, skal
dere bli samlet så dere kan fryde
dere i aMissouris land, som er
bderes arveland, men som nå er
i deres fienders hender.

26a vs Pratt, Parley
Parker.

b vs Pratt, Orson.
32a L&p 56:6–7.
33a Rom 15:20.
34a Joh 15:16;

L&p 18:15–16.
36a Mosiah 18:19–20;

L&p 52:9.
b Joh 3:11.
c vs Tro.

37a Mat 25:25–30.
38a L&p 79:1.

b vs Prest, Det aronske
prestedømme.

39a Alma 6:1.

b vs Avgudsdyrkelse.
40a L&p 104:15–18.

vs Fattig.
b vs Velferd.

41a L&p 20:64.
42a vs Sion.

b L&p 25:2; 57:1–3.
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43 Men se, jeg, Herren, vil byg-
ge byen hastig når tiden er inne,
og vil krone de trofaste med
aglede og med fryd.

44 Se, jeg er Jesus Kristus, Guds
Sønn, og jeg vil aløfte dem opp
på den ytterste dag. Slik er det.
Amen.

KAPITTEL 53

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Algernon Sidney
Gilbert i Kirtland, Ohio, i juni 1831 (History of the Church 1:179–180).
På Sidney Gilberts anmodning adspurte profeten Herren om bror Gilberts
arbeide og utnevnelse i Kirken.

1–3: Sidney Gilberts kall og utvel-
gelse i Kirken er å bli ordinert til
eldste. 4–7: Han skal også være
biskopens fullmektig.

SE, jeg sier deg, min tjener
Sidney Gilbert, at jeg har hørt

dine bønner, og du har påkalt
meg for at det skulle bli tilkjen-
negitt for deg av Herren din
Gud hva ditt kall og din autvel-
gelse skulle være i den kirke
som jeg, Herren, har opprettet i
disse siste dager.
2 Se, jeg, Herren, som ble

akorsfestet for verdens synder,
gir deg en befaling at du skal
bforsake verden.

3 Iklé deg min ordinasjon,
ja, til en eldste, for å forkynne
tro og omvendelse og asynds-

forlatelse ifølge mitt ord, og
motta Den Hellige Ånd ved
bhåndspåleggelse,

4 og også for å være en afull-
mektig for denne kirke på det
sted som skal utpekes av bisko-
pen ifølge de befalinger som
senere skal bli gitt.

5 Og videre, sannelig sier
jeg deg at du skal reise sam-
men med mine tjenere Joseph
Smith jr. og Sidney Rigdon.

6 Se, disse er de første ordi-
nanser som du skal motta, og
de øvrige skal gjøres kjent på et
senere tidspunkt i forhold til
ditt arbeide i min vingård.

7 Og videre vil jeg du skal læ-
re at bare den som aholder ut til
enden, blir frelst. Slik er det.
Amen.

KAPITTEL 54

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Newel Knight i
Kirtland, Ohio, i juni 1831 (History of the Church 1:180–181). Kir-
kens medlemmer i Thompson gren i Ohio var uenige om spørsmål som
hadde med innvielse av eiendom å gjøre. Egoisme og grådighet gjorde seg

43a vs Glede.
44a L&p 88:96–98.
53 1a vs Kall og

utvelgelse; Utvalgte,
De; Utvelgelse.

2a vs Korsfestelse.
b vs Verden;

Verdslighet.
3a vs Syndsforlatelse.

b vs Håndspåleggelse.

4a L&p 57:6, 8–10,
14–15; 84:113.

7a vs Holde ut.
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gjeldende, og Leman Copley hadde brutt pakten han hadde inngått om
å innvie sin store gård til et sted hvor de hellige som kom fra Colesville
i New York, kunne få en arv. Ezra Thayre var også innblandet i denne
striden. Som følge av dette gikk Newel Knight (president for grenen
i Thompson) og noen andre eldster til profeten for å spørre ham hvor-
dan de skulle forholde seg. Profeten adspurte Herren, og mottok
denne åpenbaringen. (Se også kapittel 56 som er en fortsettelse av denne
saken.)

1–6: De hellige må holde evangeli-
ets pakt for å finne barmhjertig-
het. 7–10: De må være tålmodige i
trengsel.

SE, så sier Herren — ja, aAlfa
og Omega, begynnelsen og-

enden — ja, han som ble bkors-
festet for verdens synder:

2 Se, sannelig, sannelig sier jeg
deg, min tjener Newel Knight,
at du skal stå fast i det embede
jeg har utpekt deg til.

3 Og hvis dine brødre ønsker
å unnslippe sine fiender, la dem
omvende seg fra alle sine synder
og virkelig angre og aydmyke
seg for meg.
4 Og ettersom de har brutt

apakten de sluttet med meg, er
den bugyldig og uten virkning.
5 Og ve den som bringer den-

ne aforargelse, for det hadde
vært bedre om han ble senket i
havets dyp.

6 Men velsignet er de som
har holdt pakten og fulgt
budet, for de skal finne abarm-
hjertighet.

7 Derfor, kom dere ut herfra
så deres fiender ikke overfaller
dere, og dra avgårde og utpek
hvem dere vil til å være deres
leder og til å utbetale penger
for dere.

8 Og således skal dere reise til
områdene i vest, til aMissouris
land, til lamanittenes grenser.

9 Og når dere har fullendt rei-
sen, se, jeg sier dere: søk dere et
autkomme som andre menne-
sker, inntil jeg bereder et sted
for dere.

10 Og videre, vær atålmodige
i trengsel inntil jeg bkommer,
og se, jeg kommer hastig, og
min lønn er med meg, og de
som har csøkt meg tidlig, skal
finne dhvile for sin sjel. Slik er
det. Amen.

54 1a Åp 1:8;
L&p 19:1.
vs Alfa; Omega.

b vs Korsfestelse.
3a vs Ydmyk, å

ydmyke, ydmykhet.
4a L&p 42:30–39.

vs Innvie,

innvielsesloven.
b L&p 58:32–33.

5a Mat 18:6–7.
6a vs Barmhjertig,

barmhjertighet.
8a L&p 52:42.
9a 1 Tess 4:11.

10a vs Tålmodighet.

b Åp 22:12.
vs Annet komme,
Jesu Kristi.

c Ord 8:17.
vs Bønn.

d Mat 11:28–30.
vs Hvile.
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KAPITTEL 55
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til William W. Phelps i
Kirtland, Ohio, i juni 1831 (History of the Church 1:184–186). Tryk-
keren William W. Phelps og hans familie hadde nettopp kommet til
Kirtland, og profeten søkte opplysninger om ham av Herren.

1–3: W.W. Phelps er kalt og ut-
valgt til å bli døpt, ordinert til eld-
ste og til å forkynne evangeliet. 4:
Han skal også skrive bøker til bruk
for barn i Kirkens skoler. 5–6: Han
skal reise til Missouri, hvor han
skal arbeide.

SE, så sier Herren til deg,
min tjener William—ja, hele

ajordens Herre — du er kalt og
utvalgt, og etter at du er blitt
bdøpt i vann, og hvis du gjør
det med øyet fullt og helt vendt
mot min ære, skal du få forla-
telse for dine synder og motta
Den Hellige Ånd ved chånds-
påleggelse,
2 og så skal du bli ordinert av

min tjener, Joseph Smith jr., til
å være en eldste i denne kirke,
til å forkynne omvendelse og
asyndenes forlatelse ved dåp i
Jesu Kristi den levende Guds
Sønns navn.

3 Og enhver som du legger
dine hender på, og hvis de er
angrende for mitt åsyn, skal du
ha kraft til å gi Den Hellige
Ånd.

4 Og videre skal du utpekes til
å hjelpe min tjener, Oliver Cow-
dery, med å trykke, velge ut og
skrive abøker for kirkens skoler
for at også små barn kan bli un-
dervist slik det er velbehagelig
for meg.

5 Og videre, sannelig sier jeg
deg, av denne grunn skal du
reise sammen med mine tjene-
re, Joseph Smith jr. og Sidney
Rigdon, så du kan bli abosatt i
ditt arveland og utføre dette
arbeidet.

6 Og videre la også min tjener
Joseph Coe reise sammen med
dem. Det øvrige skal gjøres
kjent senere, ja, som jeg vil.
Amen.

KAPITTEL 56
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, i juni 1831
(History of the Church 1:186–188). Ezra Thayre, som var blitt utpekt
til å reise til Missouri sammen med Thomas B. Marsh (se kapittel 52:22),
kunne ikke ta fatt på sitt oppdrag da sistnevnte var rede. Eldste Thayre
var ikke ferdig til å dra avgårde fordi han hadde engasjert seg i problem-
ene i Thompson, Ohio. (Se kapittelsammendrag til kapittel 54.) Herren
besvarte profetens spørsmål om saken ved å gi ham denne åpenbaringen .

55 1a 5M 10:14;
1 Ne 11:6;
2 Ne 29:7.

b vs Dåp, døpe.
c vs Håndspåleggelse.

2a vs Syndsforlatelse.

4a L&p 88:118; 109:7, 14.
5a Amos 9:15.
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1–2: De hellige må ta sitt kors opp
og følge Herren for å oppnå frelse.
3–13: Herren befaler og tilbakekal-
ler, og de ulydige blir utstøtt. 14–
17: Ve de rike som ikke vil hjelpe de
fattige, og ve de fattige hvis hjerter
ikke er sønderknust. 18–20: Velsig-
net er de fattige som er rene av
hjertet, for de skal arve jorden.

LYTT, O folk, som abekjenner
mitt navn, sier Herren deres

Gud, for se, min vrede er opp-
tent mot de opprørske, og de
skal kjenne min arm og min
vrede når bhjemsøkelsens og
vredens dag kommer over na-
sjonene.

2 Og den som ikke vil ta sitt
akors opp og bfølge meg og hol-
de mine bud, skal ikke bli frelst.

3 Se, jeg, Herren, befaler, og
den som ikke vil aadlyde etter at
jeg har befalt, men bryter budet,
skal bli bavskåret i min egen
beleilige tid.

4 Derfor, jeg, Herren, befaler
og atilbakekaller som det synes
meg best, og alt dette skal legges
på de bopprørskes hoder, sier
Herren.
5 Derfor tilbakekaller jeg den

befaling som ble gitt til mine
tjenere, Thomas B. aMarsh og
Ezra Thayre, og gir en ny befa-
ling til min tjener Thomas, at
han straks skal begi seg på vei
til Missouris land, og min tjener

Selah J. Griffin skal også reise
sammen med ham.

6 For se, jeg tilbakekaller den
befaling som ble gitt til mine
tjenere Selah J. Griffin og
Newel Knight på grunn av den
stivnakkethet og opprørskhet
som finnes blant mitt folk i
Thompson.

7 Derfor la min tjener Newel
Knight være hos dem, og alle
som vil og som er angrende for
meg, kan dra avgårde og bli le-
det av ham til det landområde
som jeg har utpekt.

8 Og videre, sannelig sier jeg
dere, at min tjener Ezra Thayre
må omvende seg fra sin astolt-
het og selviskhet og adlyde den
befaling jeg tidligere har gitt
ham med hensyn til stedet hvor
han bor.

9 Og hvis han vil gjøre dette,
da det ikke skal bli noen opp-
deling av eiendommen, skal
han likevel bli utpekt til å reise
til Missouris land,

10 ellers skal han få tilbake
pengene han har betalt, skal for-
late stedet og skal bli aavskåret
fra min kirke, sier Herren, hær-
skarenes Gud,

11 og selv om himmel og jord
forgår, skal disse ord ikke afor-
gå, men skal bli oppfylt.

12 Og hvis min tjener Joseph
Smith jr. er nødt til å betale
pengene, se, da vil jeg, Herren,

56 1a L&p 41:1.
b Jes 10:3–4;

Mormon 9:2;
L&p 1:13–14; 124:10.

2a Luk 14:27.
b 1 Pet 2:21;

2 Ne 31:10–13;

Moroni 7:11.
vs Jesus Kristus —
Eksempel, Jesu
Kristi.

3a vs Lydighet, lydig,
(ad)lyde.

b L&p 1:14–16; 50:8.

4a L&p 58:31–33.
b vs Opprør.

5a vs Marsh, Thomas B.
8a vs Stolthet.

10a vs Utelukkelse.
11a 2 Ne 9:16.
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betale ham tilbake i Missouris
land, for at de som han skal få
dem av, kan bli belønnet i for-
hold til det de gjør,
13 for i forhold til det de gjør,

skal de få, ja, endog jord til arv.
14 Se, så sier Herren til mitt

folk. Dere har mange ting å gjø-
re og mye å omvende dere fra,
for se, deres synder er kommet
opp for meg og er ikke tilgitt
fordi dere forsøker å agå deres
egne veier.

15 Og deres hjerter er ikke til-
freds, og dere adlyder ikke
sannheten, men finner abehag i
urettferdighet.

16 Ve dere arike, som ikke vil
bgi av deres midler til de cfattige,
for deres drikdommer vil forder-
ve deres sjeler, og slik skal deres
klage være på hjemsøkelsens,
dommens og vredens dag: eInn-
høstningen er forbi, sommeren
er til ende, men min sjel er ikke
frelst!

17 Ve dere afattige, hvis
hjerte ikke er sønderknust, hvis
ånd ikke er angrende, hvis buk
aldri mettes, og hvis hender
ikke holder seg borte fra andre
menneskers gods, hvis øyne er
fulle av bbegjær, og som ikke
vil arbeide med deres egne
hender!

18 Men velsignet er de afattige
som er rene av hjertet, hvis
hjerte er bsønderknust og hvis
ånd er angrende, for de skal se
cGuds rike komme i kraft og
stor herlighet til sin utfrielse,
for djordens fedme skal være
deres.

19 For se, Herren skal komme,
og hans alønn skal være med
ham. Han skal lønne enhver, og
de fattige skal fryde seg.

20 Og deres avkom skal aarve
jorden fra generasjon til gene-
rasjon evindelig og alltid. Og
nå taler jeg ikke mer til dere.
Slik er det. Amen.

KAPITTEL 57

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Sion, Jackson fylke,
Missouri, den 20. juli 1831 (History of the Church 1:189–190). I
overensstemmelse med Herrens befaling (kapittel 52), hadde eldstene
reist fra Kirtland til Missouri, gjort mange forskjellige erfaringer, og
møtt endel motstand. Etter å ha sett hvilken tilstand lamanittene befant
seg i og den mangel på sivilisasjon, dannelse og religion som var blant
folk i sin alminnelighet, utbrøt profeten: “Når skal ørkenen blomstre
som en rose? Når skal Sion bli bygget opp i sin herlighet, og hvor skal ditt

14a Jak bok 4:10.
15a Alma 41:10;

3 Ne 27:11.
16a Jer 17:11;

2 Ne 9:30.
b vs Almisser.
c Ord 14:31;

Alma 5:55–56.
vs Fattig.

d Jak brev 5:3.
e Jer 8:20;

Alma 34:33–35;
L&p 45:2.

17a Mosiah 4:24–27;
L&p 42:42; 68:30–32.

b vs Begjære.
18a Mat 5:3, 8; Luk 6:20;

3 Ne 12:3.

vs Fattig.
b vs Sønderknust

hjerte.
c vs Rike, Guds eller

himmelens.
d vs Jord.

19a Åp 22:12; L&p 1:10.
20a Mat 5:5;

L&p 45:56–58.
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tempel stå, som alle nasjoner skal komme til i de siste dager?” (History
of the Church 1:189). Deretter mottok han denne åpenbaringen.

1–3: Independence, Missouri, er
det sted hvor byen Sion og templet
skal ligge. 4–7: De hellige skal kjø-
pe jord og motta en arvelodd i det-
te området. 8–16: Sidney Gilbert
skal starte en forretning, W. W.
Phelps skal være boktrykker, og
Oliver Cowdery skal redigere stoff
for utgivelse.

LYTT, O min kirkes eldster,
sier Herren deres Gud, dere

som på min befaling har samlet
dere i dette landområde som er
aMissouris land — det blandom-
råde jeg har utvalgt og cinnviet
til de dhelliges innsamling.

2 Derfor er dette det lovede
land, og det asted hvor byen
bSion skal ligge.

3 Og så sier Herren deres Gud:
Hvis dere vil motta visdom, her
er visdom. Se, det sted som nå
kalles Independence, er stedets
sentrum, og atempeltomten lig-
ger på et jordstykke mot vest
ikke langt fra rådhuset.

4 Derfor, det er visdom at det-
te landområdet skulle akjøpes
av de hellige, og likeså ethvert
jordstykke som ligger mot vest,
helt til grenselinjen som klart
skiller mellom bjøde og hedning,

5 og likeledes ethvert jord-
stykke som grenser til prærien

i den utstrekning mine disipler
er istand til å akjøpe jord. Se,
dette er visdom, at de kan ber-
verve det til en evig arv.

6 Og la min tjener Sidney Gil-
bert forbli i det embede jeg har
utpekt ham til — til å motta
penger, til å være en afullmek-
tig for kirken og til å kjøpe jord
i alle områdene rundt omkring,
så langt det kan gjøres i rettfer-
dighet og som visdom tilsier.

7 Og la min tjener Edward
aPartridge forbli i det embede
jeg har utpekt ham til, og sam-
men med dem han har utpekt
til å hjelpe seg, bgi de hellige
deres arv slik jeg har befalt.

8 Og videre, sannelig sier jeg
dere, at min tjener Sidney Gil-
bert skal bosette seg på dette
sted og begynne en forretning
hvor han kan selge varer uten å
bedra, så han kan få penger til å
kjøpe jord til gavn for de helli-
ge og skaffe alle ting disiplene
trenger, så de kan bosette seg
på sin arvelodd.

9 Og la likeledes min tjener
Sidney Gilbert skaffe seg en
bevilling, se, her er visdom, og
den som leser, la ham forstå, så
han også kan sende varer til
folket, ja, med hvem han vil som
er ansatt i hans tjeneste,

57 1a L&p 52:42.
b L&p 29:7–8;

45:64–66.
c L&p 61:17.
d vs Israel — Israels

innsamling.
2a L&p 28:9; 42:9, 62.

b vs Sion.

3a L&p 58:57; 97:15–17.
4a L&p 48:4.

b dvs “jøde” henviser
her til lamanittene,
og “hedning” til de
hvite nybyggerne.

5a L&p 58:49, 51;
101:68–74.

b L&p 56:20.
6a L&p 53.
7a L&p 58:24.

vs Partridge,
Edward.

b L&p 41:9–11;
58:14–18.
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10 og således sørge for mine
hellige, så mitt evangelium kan
bli forkynt for dem som sitter i
amørke og i bdødsskyggens dal.

11 Og videre, sannelig sier
jeg dere, la min tjener William
W. aPhelps bosette seg på det-
te sted og være kirkens bbok-
trykker.

12 Og se, hvis verden mottar
hans skrivelser — se, her er
visdom — skal han skaffe alt
han kan skaffe i rettferdighet
for de helliges gavn.

13 Og la min tjener Oliver
aCowdery hjelpe ham, ja, slik
jeg har befalt, med alle oppga-
ver jeg skal gi ham, med å kopi-
ere, renskrive og velge ut, så

alle ting kan være riktige for
meg, slik det gjennom ham skal
bli bekreftet av Ånden.

14 Og således skal de som jeg
har nevnt, bosette seg med sine
familier i Sions land så snart
som mulig for å gjøre de ting
som jeg har sagt.

15 Og nå, når det gjelder inn-
samlingen — la biskopen og
fullmektigen gjøre forberedel-
ser for de familier som er blitt
befalt å komme til dette sted
så snart som mulig, og la dem
bosette seg på sin arvelodd.

16 Og de øvrige, både eldster
og medlemmer, skal få flere
direktiver senere. Slik er det.
Amen.

KAPITTEL 58
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Sion, Jackson fylke,
Missouri, den 1. august 1831 (History of the Church 1:190–195). På
den første sabbat etter at profeten og hans følge ankom Jackson fylke,
Missouri, ble en gudstjeneste avholdt, og to medlemmer ble innlemmet
ved dåp. I løpet av samme uke ankom noen medlemmer fra Thompson
gren i Colesville, og andre (se kap. 54). Mange var ivrige etter å få vite
Herrens vilje angående dem på det nye innsamlingsstedet.

1–5: De som holder ut i trengsel,
vil bli kronet med herlighet. 6–12:
De hellige skal forberede seg til
Lammets bryllup og Herrens mål-
tid. 13–18: Biskoper er dommere i
Israel. 19–23: De hellige skal ad-
lyde landets lover. 24–29: Menne-
skene skulle bruke sin handlefrihet
til å gjøre godt. 30–33: Herren be-
faler og tilbakekaller. 34–43: For å
omvende seg, må menneskene be-
kjenne sine synder og avstå fra

dem. 44–58: De hellige skal kjøpe
sin arv og samles i Missouri. 59–
65: Evangeliet må forkynnes for
enhver skapning.

LYTT, O min kirkes eldster,
lån øre til mitt ord og lær

av meg hva jeg vil med dere og
også med dette alandområde
som jeg har sendt dere til.

2 For sannelig sier jeg dere,
velsignet er den som aholder

10a Jes 9:2; Mat 4:16.
vs Mørke, åndelig.

b Sal 23:4.

11a vs Phelps, William W.
b L&p 58:37, 40–41.

13a vs Cowdery, Oliver.

58 1a L&p 57:1–8.
2a Mosiah 2:22.
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mine bud, enten i liv eller bdød,
og den som er ctrofast i dtreng-
sel, skal få større lønn i himme-
lens rike.

3 Dere kan ikke med deres
naturlige øyne i øyeblikket se
hvilken plan deres aGud har
med det som skal komme heret-
ter, og den bherlighet som skal
følge etter stor trengsel.

4 For etter stor atrengsel kom-
mer bvelsignelsene. Derfor kom-
mer dagen da dere skal bli
ckronet med stor dherlighet. Ti-
men er ikke ennå, men er nær
for hånden.

5 Husk dette som jeg forteller
dere på forhånd, så dere kan
abevare det i deres hjerte og
motta det som skal følge.
6 Se, sannelig sier jeg dere,

av denne grunn har jeg sendt
dere, for at dere kunne være
lydige og for at deres ahjerter
kunne være rede til å bære
bvitnesbyrd om det som skal
komme,

7 og også for at dere kunne få
æren av å legge grunnvollen
til og vitne om det landområde
hvor Guds aSion skal ligge.

8 Og også for at det kunne gjø-
res istand til gjestebud med
fete retter for de afattige, ja, et
gjestebud med fete retter, med

klaret, bgammel vin så jorden
kan vite at profetenes ord ikke
skal forgå,

9 ja, et måltid i Herrens hus,
godt tilberedt, og dit skal alle
nasjoner bli innbudt.

10 Først de rike og de lærde,
de vise og de edle,

11 og deretter kommer min
mektige dag da de fattige, de
lamme og de blinde og de døve
skal komme til aLammets bryl-
lup og ta del i bHerrens måltid,
tilberedt for den store dag som
skal komme.

12 Se, jeg, Herren, har sagt det.
13 Og for at avitnesbyrdet kan

gå ut fra Sion, ja, fra Guds arve-
stads munn,

14 ja, av denne grunn har jeg
sendt dere hit og har utvalgt
min tjener Edward aPartridge,
og har gitt ham en oppgave i
dette land.

15 Men hvis han ikke omven-
der seg fra sine synder, som
er hjertets vantro og blindhet,
må han vokte seg så han ikke
afaller.
16 Se, han er gitt en oppgave,

og den vil ikke bli gitt igjen.
17 Og den som har denne opp-

gave, er utpekt til å være en
adommer i Israel slik det var i
fordums dager, for å fordele

b 1 Pet 4:6.
c 2 Tess 1:4.
d vs Motgang.

3a vs Gud,
guddommen.

b vs Herlighet.
4a Sal 30:6;

L&p 101:2–7;
103:11–14; 109:76.

b vs Velsigne,
velsignet,

velsignelse.
c vs Krone;

Opphøyelse.
d Rom 8:17–18;

L&p 136:31.
5a 5M 11:18–19.
6a L&p 29:8.

b vs Vitne, vitnesbyrd.
7a vs Sion.
8a vs Fattig.

b Jes 25:6.

11a Mat 22:1–14;
Åp 19:9;
L&p 65:3.

b Luk 14:16–24.
13a Mika 4:2.
14a vs Partridge,

Edward.
15a 1 Kor 10:12.
17a L&p 107:72–74.

vs Biskop.
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Guds arveland mellom hans
bbarn,

18 og for å dømme hans folk
ved de rettferdiges vitneprov
og ved hjelp av sine rådgivere i
henhold til rikets lover, som er
gitt ved aGuds profeter.
19 For sannelig sier jeg dere,

min lov skal holdes i dette
land.

20 La ingen tro han er hersker,
men la Gud herske over han
som dømmer ifølge sin egen
vilje, eller med andre ord, over
ham som gir råd eller sitter på
dommersetet.

21 La ingen bryte alandets lo-
ver, for den som holder Guds
lover, har intet behov for å
bryte landets lover.

22 Derfor, innordne dere under
de myndigheter som er, inntil
ahan regjerer som har rett til å
regjere og legger alle fiender
under sine føtter.
23 Se, de alover som dere har

mottatt fra min hånd, er kirkens
lover, og i dette lys skal dere
betrakte dem. Se, her er visdom.

24 Og nå, som jeg sa om min
tjener Edward Partridge, dette
er bostedet for ham og dem han
har utpekt til sine rådgivere, og
også bostedet for ham som jeg
har utpekt til å ta vare på mitt
alagerhus.
25 Derfor, la dem bringe sine

familier hit til dette sted etter å

ha rådført seg med hverandre
og med meg.

26 For se, det er ikke tjenlig at
jeg befaler i alle ting, for den
som må befales i alle ting, er en
adoven og ikke en klok tjener,
derfor får han ingen lønn.

27 Sannelig sier jeg, menne-
skene skulle aarbeide ivrig for
en god sak, og gjøre mange ting
av egen fri vilje og tilveiebrin-
ge mye rettferdighet.

28 For de har kraften i seg til
å ahandle som de vil, og hvis
menneskene gjør godt, skal de
på ingen måte miste sin lønn.

29 Men den som ikke gjør noe
før han blir befalt, og mottar et
bud med et tvilende hjerte og er
sen til å holde det, er afordømt.
30 Hvem er jeg, sier Herren,

amenneskets skaper, som vil
holde den uskyldig som ikke
holder mine bud?

31 Hvem er jeg, sier Herren,
som har gitt et aløfte som ikke
er blitt oppfylt?

32 Jeg befaler, og menneskene
adlyder ikke, jeg atilbakekaller,
og de får ikke velsignelsen.

33 Da sier de i sitt hjerte: Dette
er ikke Herrens verk, for hans
løfter er ikke oppfylt. Men ve
slike, for aderes lønn venter dem
nedenfra og ikke ovenfra.

34 Og nå gir jeg dere videre
instrukser om dette landom-
råde.

b vs Guds sønner
og døtre.

18a vs Profet.
21a Luk 20:22–26;

L&p 98:4–10;
Trosart 1:12.
vs Myndigheter.

22a vs Jesus Kristus;

Messias;
Tusenårsriket.

23a vs Lov.
24a L&p 51:13; 70:7–11.
26a Mat 24:45–51;

L&p 107:99–100.
27a vs Flid; Gjerninger.
28a vs Handlefrihet.

29a vs Fordømme,
fordømmelse.

30a Jes 45:9–10;
Hel 12:6.

31a L&p 1:37–38; 82:10.
32a L&p 56:3–4.
33a L&p 29:45.
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35 Jeg har en vis hensikt med
at min tjener Martin Harris
skulle være et eksempel for kir-
ken ved å agi sine penger til kir-
kens biskop.

36 Og også, dette er en lov for
ethvert menneske som kommer
til dette landområde for å motta
en arv, at det skal gjøre med sine
penger som loven bestemmer.

37 Og det er også visdom i å
kjøpe jord i Independence til det
sted hvor lagerhuset og atryk-
keriet skal ligge,
38 og andre retningslinjer an-

gående min tjener Martin Harris
skal bli gitt ham av Ånden så
han kan motta sin arv som det
synes ham best,

39 og la ham omvende seg fra
sine synder, for han trakter etter
averdens ros.
40 Og la også min tjener Wil-

liam W. aPhelps forbli i det
embedet jeg har utpekt ham til
og motta sin arv på dette sted,

41 og han trenger også å om-
vende seg, for jeg, Herren, er
ikke tilfreds med ham, for han
søker å fremheve seg selv, og
er ikke tilstrekkelig ydmyk for
meg.

42 Se, den som har aomvendt
seg fra sine synder er btilgitt,
for jeg Herren, ckommer dem
ikke mer ihu.

43 Ved dette kan dere vite om
et menneske omvender seg fra

sine synder — se, han vil abe-
kjenne dem og bavstå fra dem.

44 Og nå, sannelig sier jeg
om de øvrige av min kirkes eld-
ster — tiden er ennå ikke kom-
met, og det vil gå mange år før
de mottar sin arv på dette sted,
med mindre de søker den gjen-
nom troens bønn, kun slik det
blir anvist dem av Herren.

45 For se, de skal adrive folket
sammen fra jordens ender.

46 Derfor, samle dere, og de
som ikke er utpekt til å bli på
dette sted, la dem forkynne
evangeliet i områdene rundt
omkring og deretter vende til-
bake til sine hjem.

47 La dem forkynne underveis
og abære vitnesbyrd om sann-
heten på alle steder, og kalle på
de rike, høy og lav, og de fattige
til å omvende seg.

48 Og la dem opprette amenig-
heter hvis jordens innbyggere
vil omvende seg.

49 Og la det utpekes en full-
mektig ved kirkens stemme for
menigheten i Ohio, og han skal
motta penger for å kjøpe land-
områder i aSion.

50 Og jeg gir til min tjener
Sidney Rigdon en befaling at
han skal gi en askriftlig beskri-
velse av Sions land og redegjøre
for Guds vilje slik det skal
bli tilkjennegitt for ham ved
Ånden.

35a L&p 42:30–32.
37a L&p 57:11–12.
39a 2 Ne 26:29;

L&p 121:34–37.
40a vs Phelps, William W.
42a vs Omvende,

omvendelse.

b Jes 1:18.
vs Tilgi.

c Jes 43:25.
43a L&p 19:20; 64:7.

vs Bekjenne,
bekjennelse.

b L&p 82:7.

45a 5M 33:17.
vs Israel — Israels
innsamling.

47a L&p 68:8.
48a dvs Kirkens grener.
49a vs Sion.
50a L&p 63:55–56.
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51 Og et brev og en tegnings-
liste skal fremlegges i alle me-
nighetene for å skaffe penger
som skal overlates til biskopen
selv eller hans fullmektig — slik
han synes best eller som han
foreskriver — til innkjøp av
jord til arv for Guds barn.

52 For se, sannelig sier jeg
dere, Herren vil at disiplene og
menneskenes barn skal åpne
sine hjerter så de kan kjøpe hele
dette landområde så snart tiden
tillater det.

53 Se, her er visdom. La dem
gjøre dette, ellers får de ingen
aarv uten at det skjer ved blods-
utgytelse.
54 Og videre, etter hvert som

det kjøpes jord, la det da også
bli sendt til dette landområde
alle slags arbeidere som kan
arbeide for Guds hellige.

55 La alle disse ting skje med
orden, og la biskopen eller kir-
kens fullmektig fra tid til annen
bekjentgjøre hvilke privilegier
som gjelder i dette landområde.

56 Og la ikke innsamlingsar-
beidet skje i hast eller ved flukt,
men la det skje etter råd fra kir-
kens eldster på konferansene
ifølge den kunnskap de mottar
fra tid til annen.

57 Og la min tjener Sidney Rig-
don hellige og innvie dette sted
og atempeltomten til Herren.
58 Og la det bli sammenkalt til

et konferansemøte, og la deret-
ter mine tjenere Sidney Rigdon

og Joseph Smith jr. reise tilbake
sammen med Oliver Cowdery
for å fullføre det gjenstående ar-
beide jeg har pålagt dem i deres
eget landområde, og det som
gjenstår ifølge det akonferanse-
ne bestemmer.

59 Og la ingen vende tilbake
fra dette sted uten at han under-
veis abærer vitnesbyrd om det
han vet og med sikkerhet tror.

60 La det som ble gitt til Ziba
Peterson bli fratatt ham, men la
ham få beholde sitt medlemskap
i kirken og arbeide med sine
egne hender sammen med brø-
drene inntil han er tilstrekkelig
arefset for alle sine synder, for
han bekjenner dem ikke, men
forsøker å skjule dem.

61 La de øvrige eldster i denne
kirke som kommer til dette
sted — noen av dem er overmå-
te rikt velsignet — også avholde
en konferanse på dette sted.

62 Og la min tjener Edward
Partridge lede den konferansen
som skal avholdes av dem.

63 Og la dem også vende tilba-
ke, forkynne evangeliet under-
veis, og bære vitnesbyrd om det
som er blitt åpenbart til dem.

64 For sannelig, røsten må utgå
fra dette sted til hele verden, til
jordens ytterste deler, evangeliet
må bli aforkynt for enhver skap-
ning, med btegn som følger dem
som tror.

65 Og se, Menneskesønnen
akommer. Amen.

53a L&p 63:27–31.
57a L&p 57:3; 84:3–5, 31;

97:10–17.
58a vs Felles samtykke.

59a vs Vitne, vitnesbyrd.
60a vs Refse, refselse.
64a vs Forkynne.

b vs Tegn.

65a vs Annet komme,
Jesu Kristi.
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KAPITTEL 59

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Sion, Jackson fylke,
Missouri, den 7. august 1831 (History of the Church 1:196–201). Før
nedtegnelsen av denne åpenbaringen gir profeten en beskrivelse av
Sions land hvor folket da var forsamlet. Landområdet ble innviet slik
Herren hadde befalt, og likeledes tomten hvor det fremtidige tempel
skulle ligge. Herren gir disse bud spesielt til de hellige i Sion.

1–4: De trofaste hellige i Sion vil
bli velsignet. 5–8: De skal elske og
tjene Herren og holde hans bud.
9–19: Ved å holde Herrens dag
hellig blir de hellige velsignet
både timelig og åndelig. 20–24: De
rettferdige får løfte om fred i denne
verden og evig liv i den kommende
verden.

SE, velsignet er de, sier Her-
ren, som er kommet opp til

dette land med aøyet fullt og
helt vendt mot min ære, i over-
ensstemmelse med mine befa-
linger.
2 For de som lever, skal aarve

jorden, og de som bdør, skal
hvile fra sitt arbeide, og deres
gjerninger skal følge dem, og
de skal motta en ckrone i min
dFaders boliger som jeg har be-
redt for dem.
3 Ja, velsignet er de hvis føtter

står på Sions land og som har

vært lydige mot mitt evangeli-
um, for de skal motta jordens
gode ting som lønn, og den skal
gi sin grøde i arikt monn.
4 Og de skal også bli kronet

med velsignelser fra det høye,
ja, og ikke med få bud, og med
aåpenbaringer når tiden er inne,
de som er btrofaste og cflittige
for meg.

5 Derfor gir jeg dem et bud
som sier: Du skal aelske Herren
din Gud av hele ditt bhjerte og
av all din makt, sinn og styrke,
og i Jesu Kristi navn skal du
ctjene ham.
6 Du skal elske din aneste

som deg selv. Du skal ikke
bstjele, heller ikke cdrive hor
eller dslå ihjel eller gjøre noe
lignende.

7 Du skal atakke Herren din
Gud i alle ting.

8 Du skal gi Herren din Gud
et aoffer i brettferdighet, ja, et

59 1a Mat 6:22–24;
L&p 88:67.

2a Mat 5:5;
L&p 63:20, 48–49.

b Åp 14:13.
vs Død, fysisk;
Paradis.

c vs Krone;
Opphøyelse.

d Joh 14:2;
L&p 72:4; 76:111;
81:6; 98:18.

3a 1M 4:12; Moses 5:37.
4a L&p 42:61; 76:7;

98:12; 121:26–29.
vs Åpenbaring.

b vs Verdig, verdighet.
c vs Flid.

5a 5M 11:1; Mat 22:37;
Moroni 10:32;
L&p 20:19.
vs Kjærlighet.

b vs Hjerte.
c vs Tjeneste.

6a vs Fellesskap.
b vs Stjele.
c vs Hor.
d vs Mord.

7a Sal 92:1; Alma 37:37;
L&p 46:32.
vs Takknemlig,
takknemlighet,
takksigelse.

8a vs Offergaver, offer.
b vs Rettferdig,

rettferdighet.
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sønderknust hjerte og en cang-
rende ånd.

9 Og for at du mer fullkom-
ment kan holde deg aubesmittet
av verden, skal du gå til bøn-
nens hus og ofre dine sakramen-
ter på min bhellige dag,

10 for sannelig, dette er en dag
som er gitt dere til å hvile fra
deres arbeide og til å avie deres
andakt til Den Aller Høyeste.
11 Ikke desto mindre skal dine

løfter bli gitt i rettferdighet alle
dager og til alle tider.

12 Men husk at på denne
Herrens dag skal du ofre dine
agaver og dine sakramenter til
Den Aller Høyeste og bbekjen-
ne dine synder for dine brødre
og for Herren.

13 Og på denne dag skal du
ikke gjøre noen andre ting enn
å tilberede din mat i hjertets
ydmykhet og i all enkelhet
for at din afaste kan være full-
kommen, eller med andre ord,
for at din bglede kan være full-
kommen.
14 Sannelig, dette er faste og

bønn, eller med andre ord, gle-
de og bønn.

15 Og i den grad dere gjør
dette med atakksigelse, med
bglade chjerter og blidt åsyn —
ikke med mye dlatter, for det er
synd — men med et frydefullt
hjerte og blidt åsyn —

16 sannelig sier jeg, at i den
grad dere gjør dette, skal jor-
dens fylde være deres, dyrene
på marken, fuglene i luften og
det som ferdes i trærne og be-
veger seg på jorden,

17 ja, urtene og de gode ting
som kommer av jorden, enten
til mat eller klær, til hus eller
låve, til frukthaver, haver eller
vingårder,

18 ja, alt som kommer av ajor-
den i sin egen årstid, er skapt
for å være til gavn for menne-
sket og for å brukes av menne-
sket — både for å behage øyet
og glede hjertet,

19 ja, til mat og klær, til smak
og lukt, til å styrke legemet og
opplive sjelen.

20 Og det behager Gud at han
har gitt alt dette til mennesket;
for i denne hensikt ble de skapt,
for å brukes med måte, ikke
med overdådighet og heller ikke
ved tvang.

21 Og ved intet akrenker men-
nesket Gud mer, og mot ingen
er hans vrede mer opptent, enn
mot dem som ikke banerkjenner
hans hånd i alle ting og ikke
holder hans bud.

22 Se, dette er i henhold til lo-
ven og profetene, besvær meg
derfor ikke mer med denne sak.

23 Men lær at den som gjør
arettferdige gjerninger, skal få

c vs Sønderknust
hjerte.

9a Jak brev 1:27.
b vs Sabbatsdagen.

10a vs Tilbe, tilbedelse.
12a dvs offergaver,

enten tid, talenter,
midler, i tjeneste
for Gud og

medmennesker.
vs Offergaver, offer.

b vs Bekjenne,
bekjennelse.

13a vs Faste.
b vs Glede.

15a vs Takknemlig,
takknemlighet,
takksigelse.

b 2M 25:2;
L&p 64:34.

c Ord 17:22.
d L&p 88:69.

18a vs Jord.
21a vs Krenke.

b Job 1:21.
23a vs Rettferdig,

rettferdighet.
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sin blønn, ja, cfred i denne ver-
den og devig liv i den kommende
verden.

24 Jeg, Herren, har talt det, og
Ånden bærer vitnesbyrd om
det. Amen.

KAPITTEL 60

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Jackson fylke, Missou-
ri, den 8. august 1831 (History of the Church 1:201–202). Foranled-
ningen var at noen av eldstene som var utpekt til å reise tilbake til de
østlige deler av landet, ønsket å vite hvordan de skulle forholde seg,
hvilken reiserute de skulle følge og hvilken reisemåte de skulle benytte .

1–9: Eldstene skal forkynne evan-
geliet i de ugudeliges forsamlinger.
10–14: De skulle ikke sløse med
tiden og heller ikke begrave sine
talenter. 15–17: De kan tvette sine
føtter som et vitnesbyrd mot dem
som forkaster evangeliet.

SE, så sier Herren til sin kirkes
eldster som i hast skal vende

tilbake til den del av landet de
kom fra. Se, det behager meg at
dere er kommet hit opp.
2 Men i noen har jeg ikke be-

hag, for de vil ikke åpne sin
amunn, men på grunn av bmen-
neskefrykt cskjuler de det talent
som jeg har gitt dem. Ve slike, for
min vrede er opptent mot dem.
3 Og det skal skje at hvis de

ikke er mer trofaste mot meg,
skal også det de har, bli atatt
fra dem.

4 For jeg, Herren, hersker i
himmelen oventil og blant ajor-
dens hærstyrker, og på den dag
jeg skal samle mine bjuveler,

skal alle mennesker vite hvor-
dan Guds kraft tilkjennegis.

5 Men sannelig, jeg vil tale til
dere om deres reise til det sted
dere kom fra. La et fartøy byg-
ges eller kjøpes ettersom dere
synes best, det spiller ingen rolle
for meg, og reis i hast til det
sted som kalles St. Louis.

6 Og derfra skal mine tjene-
re — Sidney Rigdon, Joseph
Smith jr. og Oliver Cowdery —
reise til Cincinnati.

7 Og la dem på dette sted opp-
løfte sin røst og forkynne mitt
ord med høy stemme, uten vre-
de eller tvil, og løfte hellige
hender over dem. For jeg kan
gjøre dere ahellige, og deres syn-
der er dere btilgitt.

8 Og la de øvrige reise fra St.
Louis to og to, og forkynne
ordet i de ugudeliges forsam-
linger — men ikke i hast —
inntil de vender tilbake til de
menigheter de kom fra.

9 Og alt dette til menighetenes

b vs Velsigne,
velsignet,
velsignelse.

c Mat 11:28–30.
vs Fred.

d L&p 14:7.

60 2a Ef 6:19–20.
b Mat 25:14–30.

vs Frykt — Frykt
for mennesker.

c Luk 8:16, 18.
3a Mark 4:25; L&p 1:33.

4a Alma 43:50.
b Jes 62:3; Sak 9:16;

Mal 3:17;
L&p 101:3.

7a vs Hellighet.
b vs Tilgi.
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beste, for i denne hensikt har
jeg sendt dem.
10 Og la min tjener Edward

aPartridge overlate en del av
de pengene jeg har gitt ham, til
mine eldster som er befalt å
vende tilbake,
11 og la den som kan, betale

tilbake til fullmektigen, men av
den som ikke kan, forlanges
det ikke.

12 Og nå taler jeg om de øvri-
ge som skal komme til dette
landområde.

13 Se, de er blitt sendt for å
forkynne mitt evangelium i de
ugudeliges forsamlinger, der-
for gir jeg dem et bud som sier:
Du skal ikke asløse med din
tid, heller ikke skal du bbegrave
ditt talent så det ikke blir
kjent.

14 Og etter at du er kommet
opp til Sions land og har forkynt
mitt ord, skal du straks vende
tilbake og forkynne mitt ord i de
ugudeliges forsamlinger, ikke i
hast, og heller ikke i avrede el-
ler med strid.

15 Og ryst astøvet av dine føt-
ter mot dem som ikke tar imot
deg — ikke i deres nærvær for
at du ikke skal provosere dem,
men i lønndom. Og tvett dine
føtter som et vitnesbyrd mot
dem på dommens dag.

16 Se, dette er tilstrekkelig for
dere, og slik er hans vilje som
har sendt dere.

17 Og ved min tjener Joseph
Smith juniors munn skal Sidney
Rigdon og Oliver Cowdery få
beskjed. Resten følger senere.
Slik er det. Amen.

KAPITTEL 61

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith på bredden av elven
Missouri ved McIlwaine’s Bend, den 12. august 1831 (History of the
Church 1:202–205). På tilbakeveien til Kirtland hadde profeten og ti
eldster reist nedover elven Missouri i kanoer. På reisens tredje dag
opplevde de mange farer. I et syn ved høylys dag så eldste William W.
Phelps ødeleggeren fare med kraft over vannets overflate.

1–12: Herren har bestemt at mange
utryddelser vil finne sted på vanne-
ne. 13–22: Vannene ble forbannet
av Johannes, og ødeleggeren farer
over vannets overflate. 23–29:
Noen har makt til å befale over
vannene. 30–35: Eldstene skal reise
to og to og forkynne evangeliet.

36–39: De skal forberede seg til
Menneskesønnens komme.

SE, og lytt til hans røst som
har all amakt, som er fra

evighet til evighet, ja, bAlfa og
Omega, begynnelsen og enden.

2 Se, sannelig, så sier Herren

10a vs Partridge,
Edward.

13a L&p 42:42.
vs Doven,
dovenskap.

b Mat 25:24–30;
L&p 82:18.

14a Ord 14:29.
15a Mat 10:14;

Luk 9:5;

Apg 13:51;
L&p 24:15; 75:20;
84:92.

61 1a vs Kraft, makt.
b vs Alfa; Omega.
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til dere, O min kirkes eldster,
som er forsamlet på dette sted
og hvis synder nå er dere tilgitt,
for jeg, Herren, atilgir synder
og er bbarmhjertig mot dem som
cbekjenner sine synder med
ydmykt hjerte,
3 men sannelig sier jeg dere at

det er ikke nødvendig for hele
denne gruppen av mine eldster
å reise i all hast på vannene
mens innbyggerne på begge si-
der går til grunne i vantro.

4 Likevel tillot jeg det for at
dere kunne bære vitnesbyrd. Se,
det er mange farer på vannene,
og særlig heretter,

5 for jeg, Herren, har i min
vrede fastsatt at mange utryd-
delser vil finne sted på vannene,
ja, og særlig på disse vann.

6 Likevel, alt kjød er i min
hånd, og den som er trofast
blant dere, skal ikke omkomme
på vannene.

7 Derfor er det nødvendig at
min tjener Sidney Gilbert og
min tjener William W. aPhelps
skynder seg med sin oppgave
og misjon.
8 Likevel kunne jeg ikke la dere

skille lag før dere var blitt arefset
for alle deres synder, så dere
kunne være ett og ikke omkom-
me i bugudelighet,
9 men nå, sannelig sier jeg, det

er nødvendig at dere skiller lag.
La derfor mine tjenere Sidney
Gilbert og William W. Phelps
slutte seg til sin tidligere grup-

pe og la dem reise i all hast, så
de kan utføre sin misjon, og
ved tro skal de seire.

10 Og i den grad de er trofaste,
skal de bli bevart, og jeg, Her-
ren, vil være med dem.

11 Og la de andre ta med seg
de klær de trenger.

12 La min tjener Sidney Gil-
bert ta med seg det som ikke
trengs, slik dere blir enige om.

13 Og nå, se, til deres agavn ga
jeg dere et bbud om disse ting,
og jeg, Herren, vil samtale med
dere som jeg gjorde med men-
neskene i fordums dager.

14 Se, i begynnelsen velsignet
jeg, Herren, avannene, men i de
siste dager bforbannet jeg van-
nene ved min tjener Johannes’
munn.

15 Derfor vil de dager komme
da intet kjød skal ferdes trygt
på vannene.

16 Og det skal bli sagt i de
dager som kommer, at ingen
andre skal kunne reise på van-
nene til Sions land enn de opp-
riktige av hjertet.

17 Og som jeg, Herren, i begyn-
nelsen aforbannet landet, like-
ledes har jeg i de siste dager
velsignet det, i dets tid, til nytte
for mine hellige, så de kunne
nyte av dets fedme.

18 Og nå gir jeg dere et bud,
det som jeg sier til én, det sier
jeg til alle, at dere på forhånd
skal advare deres brødre med
hensyn til disse vann, så de ikke

2a Mosiah 4:10–11.
vs Tilgi.

b vs Barmhjertig,
barmhjertighet.

c vs Bekjenne,

bekjennelse.
7a vs Phelps, William W.
8a vs Refse, refselse.

b vs Ugudelig(e).
13a L&p 21:6.

b vs Guds bud.
14a 1M 1:20.

b Åp 8:8–11.
17a Moses 4:23.
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ferdes på dem, for at deres tro
ikke skal svikte og de blir fanget
i snarer.
19 Jeg, Herren, har bestemt det,

og ødeleggeren farer over van-
nene, og jeg tilbakekaller ikke
beslutningen.

20 Jeg, Herren, var vred på
dere i går, men i dag er min
vrede vendt bort.

21 Derfor, la de som jeg har
omtalt og som i all hast skulle
begi seg på reisen — igjen sier
jeg dere, la dem i all hast begi
seg på reisen.

22 Og det spiller ingen rolle
for meg, forutsatt at de etter en
liten stund utfører sin oppgave,
om de reiser til lands eller til
vanns, la det skje slik det senere
blir tilkjennegitt for dem ifølge
deres dømmekraft.

23 Og nå, videre, med hensyn
til mine tjenere Sidney Rigdon,
Joseph Smith jr. og Oliver
Cowdery, la dem ikke igjen
ferdes på vannene, medmindre
det er på kanalen når de reiser
til sine hjem, eller med andre
ord, de skal ikke reise på
vannene uten at det skjer på
kanalen.

24 Se, jeg, Herren, har anvist
en vei for mine helliges reise,
og se, dette er veien, at når de
forlater kanalen, skal de reise
over land hvis de blir befalt å
reise og dra opp til Sions land.

25 Og de skal gjøre likesom
Israels barn, aslå opp sine telt
underveis.

26 Og se, denne befaling skal
dere gi til alle deres brødre.

27 Ikke desto mindre, den som
har fått amakt til å befale over
vannene, til ham er det gitt ved
Ånden å kjenne alle hans veier,

28 derfor, la ham gjøre som
den levende Guds Ånd befaler
ham og reise til lands eller
vanns ettersom det heretter er
opp til meg å befale.

29 Og dere er vist en kurs for
de hellige, eller hvilken vei de
hellige av Herrens leir skal reise.

30 Og videre, sannelig sier jeg
dere, at mine tjenere, Sidney
Rigdon, Joseph Smith jr. og
Oliver Cowdery, skal ikke opp-
late sin munn i de ugudeliges
forsamlinger før de kommer til
Cincinnati,

31 og på dette sted skal de opp-
løfte sin røst til Gud mot dette
folk, ja, til ham hvis vrede er
opptent mot deres ugudelighet,
et folk som snart er amodent for
ødeleggelse.

32 Og la dem derfra reise til
sine brødres forsamlinger, for
deres arbeide trengs nå mer
blant dem enn i de ugudeliges
forsamlinger.

33 Og nå, når det gjelder de
andre, la dem reise og aforkynne
ordet i de ugudeliges forsam-
linger, slik det er gitt.

34 Og i den grad de gjør dette,
skal de aholde sine klær rene og
være plettfrie for meg.

35 Og la dem reise sammen,
eller ato og to som det synes

25a 4M 9:18.
27a vs Prestedømme;

Kraft, makt.
31a Alma 37:31;

Hel 13:14;
L&p 101:11.

33a vs Forkynne; Vitne,
vitnesbyrd.

34a 2 Ne 9:44;
Jak bok 2:2;
Mosiah 2:28.

35a vs Misjonærarbeide.
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dem best, men min tjener Rey-
nolds Cahoon og min tjener
Samuel H. Smith, i hvem jeg har
velbehag, skal ikke skille lag før
de vender tilbake til sine hjem,
og dette i en for meg vis hensikt.
36 Og nå, sannelig sier jeg

dere, og det jeg sier til én, sier
jeg til alle, vær ved godt mot,
mine abarn, for jeg er bmidt
iblant dere, og jeg har ikke cfor-
latt dere,

37 og i den grad dere har yd-
myket dere for meg, er arikets
velsignelser deres.

38 Bind omkring deres lender
og vær aårvåkne og sindige, idet
dere ser frem til Menneskesøn-
nens komme, for han kommer i
en time dere ikke tenker.

39 aBe alltid om ikke å komme
i bfristelse, så dere kan utholde
dagen for hans komme, enten i
liv eller død. Slik er det. Amen.

KAPITTEL 62
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith på bredden av elven
Missouri, i Chariton, Missouri, den 13. august 1831 (History of the
Church 1:205–206). Denne dagen møtte profeten og hans følge, som var
på vei fra Independence til Kirtland, flere eldster som var underveis til
Sions land. Etter å ha hilst hjertelig på hverandre, ble denne åpenbarin-
gen mottatt.

1–3: Vitnesbyrd blir nedtegnet i
himmelen. 4–9: Eldstene skal reise
og forkynne etter egen dømmekraft
og slik de blir veiledet av Ånden.

SE og lytt, O min kirkes
eldster, sier Herren deres

Gud, ja, Jesus Kristus, deres
atalsmann som kjenner menne-
skets svakhet og vet hvordan
han skal komme dem til bhjelp
som blir cfristet.

2 Og sannelig, mine øyne hvi-
ler på dem som ennå ikke har
reist opp til Sions land, derfor er
deres misjon ennå ikke fullført.

3 Likevel er dere velsignet, for
det avitnesbyrd dere har båret,

er bnedtegnet i himmelen så
englene kan se det, og de fryder
seg over dere, og deres csynder
er dere tilgitt.

4 Og fortsett nå deres reise.
Samle dere i aSions land, avhold
et møte, gled dere sammen og
ofre et sakrament til Den Aller
Høyeste.

5 Og deretter kan dere vende
tilbake for å bære vitnesbyrd,
ja, i samlet flokk, eller to og to,
som det synes dere best, det
spiller ingen rolle for meg, bare
dere er trofaste og aforkynner
det glade budskap for jordens
innbyggere, eller i de ugudeli-
ges forsamlinger.

36a Joh 13:33.
b Mat 18:20.
c Jes 41:15–17;

1 Ne 21:14–15.
37a L&p 50:35.
38a vs Våke, vektere.

39a vs Bønn.
b vs Friste, fristelse.

62 1a L&p 45:3–4.
vs Talsmann.

b Heb 2:18; Alma 7:12.
c vs Friste, fristelse.

3a Luk 12:8–9.
vs Vitne, vitnesbyrd.

b vs Livets bok.
c L&p 84:61.

4a L&p 57:1–2.
5a vs Misjonærarbeide.
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6 Se, jeg, Herren, har ført dere
sammen så løftet kunne bli opp-
fylt, så de trofaste blant dere
kunne bli bevart og glede seg
sammen i Missouris land. Jeg,
Herren, gir løfter til de trofaste
og kan ikke alyve.

7 Jeg, Herren, er villig om
noen av dere ønsker å ferdes på
hesteryggen eller på esler, eller

i vogner, han skal motta denne
velsignelse hvis han mottar
den fra Herrens hånd med et
atakknemlig hjerte i alle ting.
8 Disse ting er det opp til dere

å gjøre etter egen dømmekraft
og etter Åndens veiledning.

9 Se, ariket er deres. Og se, jeg
er alltid bmed de trofaste. Slik
er det. Amen.

KAPITTEL 63
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, sent i
august 1831 (History of the Church 1:206–211). Profeten, Sidney
Rigdon og Oliver Cowdery hadde kommet til Kirtland den 27. august
etter å ha besøkt Missouri. I sitt forord til denne åpenbaringen skrev
profeten: “Mens Kirken ennå befant seg i sin spede barndom, hadde man
et inderlig ønske om å motta Herrens ord om ethvert emne som på noen
måte angikk vår frelse, og ettersom Sions land nå var det viktigste
timelige spørsmål som var aktuelt, adspurte jeg Herren og ba om flere
opplysninger, om de helliges innsamling, om kjøp av jord og om andre
spørsmål” (History of the Church 1:207).

1–6: En vredens dag vil komme
over de ugudelige. 7–12: Tegn
kommer ved tro. 13–19: De som
driver hor i sitt hjerte, vil fornekte
troen og bli kastet i ildsjøen. 20:
De trofaste vil motta en arv på
jorden etter at den er blitt forkla-
ret. 21: En fullstendig beretning
om hva som skjedde på forklarel-
sens berg er ennå ikke blitt åpen-
bart. 22–23: De lydige mottar
rikets mysterier. 24–31: En arv i
Sion skal kjøpes. 32–35: Herren
bekjentgjør kriger, og de ugudeli-
ge slår de ugudelige ihjel. 36–48:
De hellige skal samles i Sion og
skaffe penger til å bygge det opp.
49–54: Velsignelser er lovet de

trofaste ved det annet komme, i
oppstandelsen og under tusenårs-
riket. 55–58: Dette er en advarsels
dag. 59–66: Herrens navn mis-
brukes av dem som benytter det
uten myndighet.

HØR, O folk, og åpne deres
hjerter og lån øre, dere som

er langt borte. Lytt, dere som
kaller dere Herrens folk, og hør
Herrens ord og hans vilje når
det gjelder dere.

2 Ja, sannelig sier jeg, hør
ordet fra ham hvis vrede er
opptent mot de ugudelige og
aopprørske,
3 som visselig tar til seg dem

6a Ether 3:12.
7a vs Takknemlig,

takknemlighet,

takksigelse.
9a L&p 61:37.

b Mat 28:20.

63 2a vs Opprør.
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han vil ata til seg og bevarer i
livet dem han ønsker å bevare,

4 som bygger opp etter sin
egen vilje og sitt eget behag, og
utrydder etter behag, og som er
istand til å kaste sjelen ned i
helvete.

5 Se, jeg, Herren, lar min røst
høre, og den skal adlydes.

6 Derfor, sannelig sier jeg, la
de ugudelige ta seg i vare og la
de opprørske frykte og skjelve,
og la de vantro lukke sin munn,
for avredens dag skal komme
over dem som en bhvirvelvind,
og alt kjød skal cvite at jeg er
Gud.

7 Og den som søker tegn, skal
se ategn, men ikke til frelse.
8 Sannelig sier jeg dere, det

finnes noen blant dere som
søker etter tegn, og slike har
det vært helt fra begynnel-
sen av,

9 men se, tro kommer ikke
ved tegn, men tegn følger dem
som tror.

10 Ja, tegn kommer ved atro,
ikke ved menneskers vilje eller
etter deres behag, men ved
Guds vilje.

11 Ja, tegn kommer ved tro til
mektige gjerninger, for uten
atro kan intet menneske være
Gud til behag, og den som Gud
vredes over, i ham har han ikke

velbehag, derfor, til slike viser
han ingen tegn, bare i bvrede til
deres cfordømmelse.

12 Derfor har jeg, Herren, ikke
behag i dem blant dere som har
søkt etter tegn og undere for å
få tro, og ikke til menneskenes
gavn til min ære.

13 Likevel gir jeg bud, og man-
ge har vendt seg bort fra mine
bud og har ikke holdt dem.

14 Det var ahorkarer og hor-
kvinner blant dere, noen av dem
har vendt seg bort fra dere, og
andre som er hos dere, skal
senere bli avslørt.

15 La slike være på vakt og
omvende seg hurtig for at ikke
dommen skal komme over dem
som en snare, og deres dårskap
skal bli åpenbar og deres gjer-
ninger skal følge dem i folkets
øyne.

16 Og sannelig sier jeg dere
slik jeg før har sagt: Den som
aser på en kvinne for å bbegjære
henne, eller om noen cdriver
hor i sitt hjerte, de skal ikke ha
Ånden, men skal fornekte tro-
en og skal frykte.

17 Derfor har jeg, Herren, sagt
at de afeige og vantro og alle
bløgnere og enhver som elsker
og cfremsetter en løgn, og hor-
karene og trollmennene —
deres del skal være i dsjøen som

3a vs Død, fysisk.
6a vs Rettferdig,

rettferdighet; Annet
komme, Jesu Kristi.

b Jer 30:23.
c Jes 49:26.

7a L&p 46:9.
vs Tegn.

10a Moroni 7:37.
vs Tro.

11a Heb 11:6.
b L&p 35:11.
c L&p 88:65.

14a L&p 42:24–25.
16a Mat 5:27–28;

L&p 42:23–26.
b vs Begjær.
c vs Hor.

17a Åp 21:8.
b vs Løgn.

c Åp 22:15;
L&p 76:103.

d Åp 19:20;
2 Ne 9:8–19, 26; 28:23;
Jak bok 6:10;
Alma 12:16–18;
L&p 76:36.
vs Helvete.
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brenner med ild og svovel, som
er den eannen død.

18 Sannelig sier jeg at de skal
ikke ha del i den aførste opp-
standelse.
19 Og nå, se, jeg, Herren, sier

dere at dere ikke er arettferdig-
gjort fordi disse ting finnes
blant dere.

20 Ikke desto mindre, den
som aholder fast ved troen og
gjør min vilje, han skal seire
og skal motta en barv på jorden
når forklarelsens dag kommer,
21 når ajorden skal bli bforkla-

ret, ja, i overensstemmelse med
det mønster som ble vist mine
apostler på cberget, noe dere
ennå ikke har mottatt en full-
stendig beretning om.

22 Og nå, sannelig sier jeg
dere, at som jeg sa, vil jeg
gjøre min vilje kjent for dere,
og se, jeg vil gjøre den kjent
for dere, men ikke i form av
bud, for det er mange som
ikke gir akt og holder mine
bud.

23 Men til den som holder
mine bud, vil jeg meddele mitt
arikes mysterier, og de skal bli
i ham en kilde med blevende
vann som cveller frem til evig
liv.

24 Og nå, se, dette er Herren
deres Guds vilje med hensyn til
hans hellige, at de skal samles i
Sions land, men ikke i hast, for

at det ikke skal oppstå forvir-
ring likesom en epidemi.

25 Se, aSions land, jeg, Herren
holder det i mine hender,

26 likevel gir jeg, Herren, akei-
seren det som keiserens er.

27 Derfor vil jeg, Herren, at
dere skal kjøpe landområdene,
så dere kan ha overtak på ver-
den, så dere kan stille krav til
verden, så de ikke oppegges til
vrede.

28 For aSatan inngir dem i de-
res hjerter å vredes mot dere og
til å utgyte blod.

29 Derfor skal Sions land er-
verves enten ved kjøp eller ved
blod, ellers blir det ingen arv
for dere.

30 Og hvis det skjer ved kjøp,
se, da er dere velsignet,

31 og hvis det skjer ved blod,
ettersom det er forbudt for
dere å utgyte blod, se, da skal
deres fiender overfalle dere, og
dere skal bli jaget fra by til by
og fra synagoge til synagoge,
og bare noen få skal bli igjen og
motta en arv.

32 Jeg, Herren, er vred på de
ugudelige, jeg holder min Ånd
borte fra jordens innbyggere.

33 Jeg har sverget i min vrede
og har kunngjort akrig på jor-
dens overflate, og de ugudelige
skal slå de ugudelige ihjel, og
frykt skal komme over ethvert
menneske,

e vs Død, åndelig.
18a Åp 20:6.
19a vs Rettferdiggjørelse,

rettferdiggjøre.
20a L&p 101:35.

b Mat 5:5;
L&p 59:2; 88:25–26.

21a vs Jord — Jordens

endelige tilstand.
b vs Verden —

Verdens ende.
c Mat 17:1–3.

23a Alma 12:9–11;
L&p 42:61; 84:19;
107:18–19.

b vs Levende vann.

c Joh 4:14.
25a vs Sion.
26a Luk 20:25;

L&p 58:21–23.
vs Myndigheter.

28a vs Djevel.
33a vs Krig.
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34 og de ahellige skal også
bare så vidt unnslippe, likevel
er jeg, Herren, med dem og vil
bkomme ned i himmelen fra min
Faders nærhet og fortære de
cugudelige med uslukkelig dild.
35 Og se, dette er ikke ennå,

men om en stund.
36 Derfor, ettersom jeg, Her-

ren, har kunngjort at alt dette
skal skje på jordens overflate,
vil jeg at mine hellige skal sam-
les i Sions land,

37 og at enhver må ta arettfer-
dighet i sine hender og trofast-
het om sine lender og løfte en
badvarsels røst mot jordens inn-
byggere og forkynne både med
ord og ved flukt at cødeleggelse
skal komme over de ugudelige.

38 Derfor, la mine disipler i
Kirtland, som bor på denne
gården, ordne sine timelige an-
liggender.

39 La min tjener Titus Billings,
som tar vare på den, selge land-
området, så han, når våren
kommer, kan være forberedt
og kan reise til Sions land sam-
men med dem som bor der, med
unntagelse av dem som jeg for-
beholder meg og som ikke skal
reise før jeg befaler dem.

40 Og la alle penger som kan
avses, det spiller ingen rolle for
meg om det er lite eller mye,
sendes opp til Sions land, til
dem som jeg har utpekt til å
motta dem.

41 Se, jeg, Herren, vil gi min
tjener Joseph Smith jr. kraft så
han ved Ånden kan afinne frem
til dem som skal dra opp til
Sions land, samt hvem av mine
disipler som skal bli igjen.

42 La min tjener Newel K.
Whitney beholde sin forretning,
eller med andre ord fortsette å
drive forretningen, ennå en li-
ten stund.

43 Likevel la ham gi fra seg
alle penger han kan avse, så de
kan sendes til Sions land.

44 Se, disse ting er i hans hånd,
og la ham handle med visdom.

45 Sannelig sier jeg, la ham or-
dineres til fullmektig for de di-
siplene som blir igjen, og la ham
ordineres til denne myndighet,

46 og nå, besøk snarlig menig-
hetene for å forklare alle disse
ting for dem sammen med min
tjener Oliver Cowdery. Se, det-
te er min vilje, å skaffe til veie
penger slik jeg har anvist.

47 Den som er atrofast og hol-
der ut, skal overvinne verden.

48 Den som sender midler opp
til Sions land, skal motta en aarv
i denne verden, og hans gjernin-
ger skal følge ham, og han skal
også få en lønn i den kommen-
de verden.

49 Ja, og velsignet er de døde
som adør i Herren fra nå av; når
Herren kommer og de gamle
ting bforgår og alt blir nytt,
skal de coppstå fra de døde for

34a vs Hellig.
b vs Annet komme,

Jesu Kristi.
c Mat 3:12; 2 Ne 26:6;

L&p 45:57; 64:24;
101:23–25, 66.
vs Ugudelig(e).

d vs Ild.
37a vs Rettferdig,

rettferdighet.
b L&p 1:4.
c Jes 47:11.

41a vs Dømmekraftens
gave.

47a Mosiah 2:41;
L&p 6:13.

48a L&p 101:18.
49a Åp 14:13;

L&p 42:44–47.
b 2 Kor 5:17.
c vs Oppstandelse.
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daldri mer å dø, og skal motta
en arv for Herrens åsyn i den
hellige stad.
50 Og den som lever når

Herren kommer og har bevart
troen, avelsignet er han, likevel
er det bestemt at han skal bdø
når han oppnår et menneskes
alder.

51 Derfor, barn askal bvokse
opp til de blir gamle, gamle
mennesker skal dø, men de skal
ikke sove i støvet, men de skal
cforvandles i et øyeblikk.
52 Derfor, av denne grunn

forkynte apostlene de dødes
oppstandelse til verden.

53 Disse ting er det dere må se
frem til, og etter Herrens tale-
måte er de nå anær for hånden
og i en tid som kommer, ja, på
dagen for Menneskesønnens
komme.

54 Og frem til denne tid vil
det være uforstandige ajomfru-
er blant de kloke, og i den tid
kommer en fullstendig adskil-
lelse av de rettferdige og de
ugudelige, og på den dag vil jeg
sende mine engler for å brykke
opp de ugudelige og kaste dem
i en uslukkelig ild.
55 Og nå, se, sannelig sier jeg

dere, jeg, Herren, har ikke behag
i min tjener Sidney aRigdon, han
bopphøyet seg i sitt hjerte og

tok ikke imot råd, men bedrø-
vet Ånden,

56 derfor er det han har askre-
vet ikke antagelig for Herren,
og han må skrive det om igjen,
og hvis Herren ikke godtar det,
se, da skal han ikke lenger for-
bli i det embede jeg har utpekt
ham til.

57 Og videre, sannelig sier
jeg dere, ade som i hjertets sakt-
modighet ønsker å badvare
syndere til omvendelse, la dem
beskikkes til denne oppgaven.

58 For dette er en advarsels
dag, og ikke en dag for mange
ord, for jeg, Herren, vil ikke la
meg spotte i de siste dager.

59 Se, jeg er fra oven, og har
makt der nede. Jeg er over alt
og i alt og gjennom alt og agran-
sker alle ting, og dagen kommer
da alle ting skal være meg
underlagt.

60 Se, jeg er aAlfa og Omega,
ja, Jesus Kristus.

61 Derfor, la alle mennesker
vokte seg for hvordan de tar
mitt anavn i sin munn —

62 for se, sannelig sier jeg at
det er mange som er under den-
ne fordømmelse som bruker
Herrens navn og misbruker det,
idet de ikke har myndighet.

63 Derfor, la kirkens medlem-
mer omvende seg fra sine

d Åp 21:4;
Alma 11:45;
L&p 88:116.
vs Udødelig,
udødelighet.

50a vs Velsigne,
velsignet,
velsignelse.

b vs Død, fysisk.
51a vs Tusenårsriket.

b Jes 65:20–22;
L&p 45:58;
101:29–31.

c 1 Kor 15:51–52;
L&p 43:32.

53a L&p 35:15.
54a Mat 25:1–13;

L&p 45:56–59.
b Mosiah 16:2.

55a vs Rigdon, Sidney.

b vs Stolthet.
56a L&p 58:50.
57a L&p 4:3–6.

b L&p 18:14–15.
vs Misjonærarbeide;
Advare, advarsel.

59a 1 Kor 2:10.
60a vs Alfa; Omega.
61a vs Banning.
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synder, og jeg, Herren, vil kjen-
nes ved dem, ellers skal de bli
avskåret.
64 Husk at det som kommer

fra det høye, er ahellig og må
bomtales med forsiktighet og
ved Åndens tilskyndelse, og ved
dette skjer det ingen fordøm-
melse og dere mottar Ånden
cved bønn, men uten dette fører
det til fordømmelse.

65 La mine tjenere Joseph
Smith jr. og Sidney Rigdon fin-
ne seg et hjem slik Ånden veile-
der dem ved abønn.

66 Disse ting må overvinnes
gjennom tålmodighet, så de
kan få en langt større og aevig
bherlighet, eller i motsatt fall
en større fordømmelse. Amen.

KAPITTEL 64

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Kirkens eldster i
Kirtland, Ohio, den 11. september 1831 (History of the Church 1:211–
214). Profeten gjorde forberedelser for å flytte til Hiram, Ohio, for å
gjenoppta arbeidet med oversettelsen av Bibelen, som hadde blitt lagt til
side mens han var i Missouri. En gruppe brødre som var blitt befalt å
reise til Sion (Missouri), var travelt opptatt med å gjøre forberedelser til
å reise i oktober. I denne travle tiden ble denne åpenbaringen mottatt.

1–11: De hellige blir befalt å tilgi
hverandre, ellers hviler det en
større synd på dem. 12–22: De som
ikke omvender seg, skal stilles for
Kirkens domstol. 23–25: Den som
adlyder tiendeloven, skal ikke bli
oppbrent ved Herrens komme. 26–
32: De hellige advares mot å stifte
gjeld. 33–36: De opprørske vil bli
avskåret fra Sion. 37–40: Kirken
vil dømme nasjonene. 41–43: Sion
vil blomstre.

SE, så sier Herren deres Gud
til dere: O min kirkes eldster,

lytt og hør og motta min vilje
med dere.
2 For sannelig sier jeg dere,

jeg vil at dere skal aovervinne
verden, derfor vil jeg ha bmed-
lidenhet med dere.

3 Det finnes noen blant dere
som har syndet, men sannelig
sier jeg, denne ene gang for
min egen aherlighets og deres
frelses skyld har jeg btilgitt de-
res synder.

4 Jeg vil være barmhjertig mot
dere, for jeg har gitt dere riket.

5 Og anøklene til rikets myste-
rier gjennom de midler jeg har
fastsatt, skal ikke bli fratatt min
tjener Joseph Smith jr. så lenge
han lever, såfremt han adlyder
mine bordinanser.

6 Det er noen som har forsøkt

64a vs Hellig.
b vs Ærbødighet.
c L&p 42:14.

65a vs Bønn.
66a 2 Kor 4:17.

b Rom 8:18;
L&p 58:4; 136:31.

64 2a 1 Joh 5:4.
b vs Medlidenhet.

3a Moses 1:39.

b Jes 43:25.
5a L&p 28:7; 84:19.

vs Nøkler,
prestedømmets.

b vs Ordinanser.
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å finne noe å anklage ham for
uten grunn,
7 ikke desto mindre har han

syndet, men sannelig sier jeg
dere, jeg, Herren, atilgir synder
hos dem som bbekjenner sine
synder for meg og ber om tilgi-
velse, og som ikke har syndet
til cdøden.

8 Mine disipler i fordums tid
forsøkte å afinne feil hos hver-
andre og tilga ikke hverandre
av hjertet, og på grunn av dette
onde ble de tuktet og strengt
brefset.

9 Derfor sier jeg dere at dere
skulle atilgi hverandre, for den
som bikke tilgir sin bror hans
overtredelser, står fordømt for
Herren, for på ham hviler en
større synd.

10 Jeg, Herren, atilgir den jeg
vil tilgi, men av dere fordres det
at dere btilgir alle mennesker.
11 Og dere burde si i deres

hjerter: La Gud adømme mellom
meg og deg og lønne deg etter
dine bgjerninger.

12 Og den som ikke omvender
seg fra sine synder og ikke be-
kjenner dem, skal dere føre frem
for akirken og gjøre med ham
som Skriftene forteller dere, en-
ten i bud eller åpenbaring.

13 Og dette skal dere gjøre så
Gud kan bli forherliget, ikke for-
di dere mangler medlidenhet og
ikke tilgir, men for at dere kan

bli rettferdiggjort i henhold til
loven og ikke krenker ham som
er deres lovgiver —

14 sannelig sier jeg, av denne
grunn skal dere gjøre disse ting.

15 Se, jeg, Herren, ble vred på
Ezra Booth som var min tjener,
og også på min tjener Isaac
Morley, for de holdt ikke loven
og heller ikke budet.

16 De ga næring til ondskap i
sitt hjerte, og jeg, Herren, holdt
min Ånd tilbake. De afordømte
som ondt det som ikke var
ondt, men likevel har jeg tilgitt
min tjener Isaac Morley.

17 Og også min tjener Edward
aPartridge, se, han har syndet,
og bSatan forsøker å ødelegge
hans sjel, men når disse ting
blir gjort kjent for dem, og de
omvender seg fra det onde,
skal de bli tilgitt.

18 Og nå, sannelig sier jeg at
jeg anser det nødvendig at min
tjener Sidney Gilbert, etter noen
få uker skal vende tilbake og
arbeide i sin forretning og som
fullmektig i Sions land,

19 og for at det han har sett og
hørt, kan bli kunngjort for mine
disipler så de ikke skal forgå.
Og av denne grunn har jeg talt
disse ting.

20 Og videre sier jeg dere, for
at min tjener Isaac Morley ikke
skal bli afristet mer enn han kan
tåle og gi dere feilaktige råd som

7a vs Tilgi;
Syndsforlatelse.

b 4M 5:6–7;
L&p 19:20; 58:43.
vs Bekjenne,
bekjennelse.

c L&p 76:31–37.
8a vs Strid (trette).

b vs Refse, refselse.
9a Mark 11:25–26;

L&p 82:1.
b Mat 6:14–15; Ef 4:32.

10a 2M 33:19; Alma 39:6;
L&p 56:14.

b Mosiah 26:29–31.
11a 1 Sam 24:13.

b 2 Tim 4:14.
12a L&p 42:80–93.
16a 2 Ne 15:20;

L&p 121:16.
17a vs Partridge,

Edward.
b vs Djevel.

20a vs Friste, fristelse.
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skader dere, befalte jeg at går-
den hans skulle selges.
21 Jeg vil ikke at min tjener

Frederick G. Williams skal selge
sin gård, for jeg, Herren, akter
å ha et sterkt fotfeste i landom-
rådet Kirtland i et tidsrom av
fem år, og i denne tiden vil
jeg ikke omstyrte de ugudelige,
for at jeg derved kan frelse
noen.

22 Og etter den tid vil jeg,
Herren, ikke holde noen askyl-
dig som av et oppriktig hjerte
drar opp til Sions land, for jeg,
Herren, krever menneskenes
barns bhjerter.
23 Se, nå heter det ai dag inntil

bMenneskesønnens komme, og
sannelig, det er en cofferdag og
en dag for mitt folk til å betale
tiende, for den som betaler dti-
ende, skal ikke eoppbrennes ved
hans komme.

24 For etter i dag kommer
ailden, slik er Herrens talemåte,
for sannelig sier jeg, i morgen
skal alle de bstolte og alle de
ugudelige være som halm, og
jeg vil brenne dem opp, for jeg
er Hærskarenes Herre, og jeg vil
ikke spare noen som blir tilba-
ke i cBabylon.
25 Derfor, hvis dere tror meg,

vil dere arbeide mens det heter
i dag.

26 Og det er ikke tjenlig at
mine tjenere Newel K. aWhitney
og Sidney Gilbert selger sin
bforretning og sine eiendommer
her, for det er ikke visdom i det-
te før resten av kirkens medlem-
mer som er tilbake på dette sted,
drar opp til Sions land.

27 Se, det er sagt i mine lover,
eller forbudt å stifte agjeld hos
dine fiender,

28 men se, aldri har det noen
gang vært sagt at Herren ikke
kunne ta når det behager ham,
og betale som det synes ham
best.

29 Derfor, ettersom dere er
fullmektiger, går dere Herrens
ærend, og hva dere enn gjør
ifølge Herrens vilje, er Herrens
gjerning.

30 Og han har satt dere til å
sørge for sine hellige i disse si-
ste dager så de kan få en aarv i
Sions land,

31 og se, jeg, Herren, kunngjør
for dere, og mine aord står fast
og skal ikke bsvikte, at de skal
motta den.

32 Men alle ting må skje i rett
tid.

33 Derfor, bli ikke atrette av
å gjøre godt, for dere legger
grunnvollen til et stort verk, og
ut av bsmå ting kommer det
som er stort.

22a vs Skyld (følelse).
b 2M 35:5;

L&p 59:15; 64:34.
23a L&p 45:6; 64:24–25.

b vs Annet komme,
Jesu Kristi.

c vs Offergaver, offer.
d Mal 3:10–11.

vs Tiende.
e Mal 4:1; 3 Ne 25:1;

JS—H 1:37.
24a Jes 66:15–16.

vs Jord — Jordens
renselse; Verden —
Verdens ende.

b Mal 3:15;
2 Ne 12:12; 23:11.
vs Stolthet.

c L&p 1:16.
vs Babel, Babylon.

26a vs Whitney, Newel K.
b L&p 57:8.

27a vs Gjeld.
30a L&p 63:48.
31a Mark 13:31;

2 Ne 31:15;
L&p 1:37–38.

b L&p 76:3.
33a Gal 6:9.

b L&p 123:16.
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34 Se, Herren akrever bhjertet
og et villig sinn, og den som er
villig og clydig, skal ete det
gode i Sions land i disse siste
dager.

35 Og de aopprørske skal bli
bavskåret fra Sions land, de skal
bli vist bort og skal ikke arve
landet.

36 For sannelig sier jeg at de
opprørske er ikke av aEfra’ims
blod, derfor skal de rykkes opp.

37 Se, jeg, Herren, har gjort min
kirke i disse siste dager lik en
dommer som sitter på en høyde,
eller på et høyt sted, for å døm-
me nasjonene.

38 For det skal skje at Sions
innbyggere skal adømme i alt
som vedrører Sion.

39 Og løgnere og hyklere skal

oppdages av dem, og de som
ikke er aapostler eller profeter,
skal bli avslørt.

40 Og selv abiskopen, som er
en bdommer, og hans rådgive-
re, skal bli fordømt hvis de ikke
er trofaste i sin cforvaltning, og
dandre skal bli innsatt i deres
sted.

41 For se, jeg sier dere at aSion
skal blomstre, og bHerrens her-
lighet skal hvile over henne,

42 og hun skal være et abanner
for folket, og fra alle nasjoner
under himmelen skal de kom-
me til henne.

43 Og dagen kommer da jor-
dens nasjoner skal askjelve på
grunn av Sion og skal frykte
på grunn av hennes mektige.
Herren har sagt det. Amen.

KAPITTEL 65

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i oktober
1831 (History of the Church 1:218). Profeten kaller denne åpenbarin-
gen en bønn.

1–2: Nøklene til Guds rike er
overgitt til mennesket på jorden,
og evangeliets sak vil seire. 3–6:
Himmelens tusenårsrike vil komme
og bli forenet med Guds rike på
jorden.

LYTT og gi akt, en stemme
som av én som er sendt ned-

fra det høye, som er mektig og
kraftig, som går ut like til jor-
dens ender, ja, hvis røst er til
menneskene: aRydd Herrens
vei, gjør hans stier rette.

34a Mika 6:8.
b 5M 32:46;

Jos 22:5;
Mormon 9:27.
vs Hjerte.

c Jes 1:19.
vs Lydighet, lydig,
(ad)lyde.

35a vs Opprør.
b L&p 41:5;

50:8–9; 56:3.

vs Utelukkelse.
36a 5M 33:16–17.
38a Jes 2:3–4;

L&p 133:21.
39a Åp 2:2.

vs Apostel.
40a vs Biskop.

b L&p 58:17;
107:72–74.

c vs Forvalter,
forvaltning.

d L&p 107:99–100.
41a vs Sion.

b L&p 45:67; 84:4–5;
97:15–20.
vs Herlighet.

42a vs Banner.
43a Jes 60:14;

L&p 97:19–20.
65 1a Jes 40:3;

Mat 3:3;
Joh 1:23.
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2 aGuds rikes bnøkler er over-
gitt mennesket på jorden, og
fra dette sted skal evangeliet
rulle frem like til jordens ender,
likesom cstenen som rives løs fra
fjellet, men ikke med hender,
skal rulle frem, inntil det har
dfylt hele jorden.
3 Ja, en røst som roper: Rydd

Herrens vei, tilbered aLammets
bryllupsmåltid, gjør dere rede
for bBrudgommen.
4 Be til Herren, påkall hans hel-

lige navn, gjør hans vidunderli-
ge gjerninger kjent blant folket.

5 Påkall Herren så hans rike

kan rulle frem over jorden, så
dens innbyggere kan motta det
og være beredt til de dager som
skal komme da Menneskesøn-
nen skal akomme ned i himme-
len, bikledd sin cherlighets glans,
for å møte dGuds rike som er
opprettet på jorden.

6 Derfor, måtte aGuds rike rul-
le frem så bhimmelens rike kan
komme, for at du, O Gud, kan
bli herliggjort både i himmelen
og på jorden, så dine fiender kan
bli deg underlagt, for cdin er
æren, makten og herligheten,
evindelig og alltid. Amen.

KAPITTEL 66

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Orange, Ohio, den 25.
oktober 1831 (History of the Church 1:219–221). Dette var første dag
av en viktig konferanse. Som forord til denne åpenbaringen skrev profe-
ten: “Etter anmodning fra William E. McLellin adspurte jeg Herren, og
mottok følgende” (History of the Church 1:220).

1–4: Den evige pakt er evangeliets
fylde. 5–8: Eldstene skal forkynne,
vitne og samtale med folket. 9–
13: Den som arbeider trofast i sitt
kall, vil være sikret en arv i form
av evig liv.

SE, så sier Herren til min
tjener William E. McLellin:

Velsignet er du, ettersom du
har vendt deg bort fra dine
misgjerninger og har mottatt

mine sannheter, sier Herren,
din Forløser, verdens Frelser,
ja, for så mange som atror på
mitt navn.

2 Sannelig sier jeg deg, velsig-
net er du fordi du har mottatt
min aevige pakt, ja, fylden av
mitt evangelium som er sendt
ut til menneskenes barn, så
de kan ha bliv og få del i den
herlighet som skal bli åpenbart
i de siste dager slik det ble

2a L&p 90:1–5.
b Mat 16:19;

L&p 42:69.
vs Nøkler,
prestedømmets.

c Dan 2:34–45.
d Sal 72:19.

vs Daniel — Daniels
bok; Siste dager.

3a Mat 22:1–14;
Åp 19:9; L&p 58:11.

b vs Brudgom.
5a Mat 24:30.

b Sal 93:1.
c vs Herlighet.
d Dan 2:44.

6a vs Rike, Guds eller
himmelens.

b Åp 11:15.
c 1 Krøn 29:11;

Mat 6:13.
66 1a Joh 1:12.

vs Tro.
2a vs Nye og evige

pakt.
b Joh 10:10;

3 Ne 5:13.
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skrevet av profetene og apost-
lene i fordums tid.
3 Sannelig sier jeg deg, min tje-

ner William, at du er ren, men
ikke helt. Omvend deg derfor
fra det som ikke er velbehage-
lig i mine øyne, sier Herren, for
Herren vil avise deg det.

4 Og nå, sannelig, jeg, Herren,
vil vise deg hva jeg vil med deg,
eller hva min vilje er med deg.

5 Se, sannelig sier jeg deg, at
det er min vilje at du skal afor-
kynne mitt evangelium fra sted
til sted og fra by til by, ja, i om-
rådene rundt omkring hvor det
ikke er blitt forkynt.

6 Bli ikke mange dager på det-
te sted, dra ikke opp til Sions
land ennå, men i den utstrek-
ning du kan sende, send. Tenk
forøvrig ikke på dine eiendeler.

7 aDra til den østlige del av
landet, bær ditt bvitnesbyrd på
hvert sted for alt folket, også
i deres synagoger, og samtal
med folket.

8 La min tjener, Samuel H.
Smith, dra sammen med deg, og

forlat ham ikke, og gi ham dine
instruksjoner, og den som er tro-
fast, skal astyrkes på hvert sted,
og jeg Herren vil gå med deg.
9 Legg dine ahender på de

syke, og de skal bli bhelbredet.
Vend ikke tilbake før jeg,
Herren, sender deg. Vær tålmo-
dig i trengsel. cBe og du skal få,
bank på og det skal lukkes opp
for deg.

10 Bli ikke tynget ned. Avstå
fra all urettferdighet. Driv ikke
ahor — en fristelse som har
plaget deg.

11 aAdlyd disse ord, for de er
sanne og troverdige, og du skal
foredle ditt embede og stange
mange mennesker til bSion som
skal komme med evighetens
cfrydesang i sine hjerter.
12 aFortsett, med disse ting,

ja, inntil enden, og du skal mot-
ta det evige livs bkrone ved min
Faders høyre hånd, han som er
full av nåde og sannhet.

13 Sannelig, så sier Herren din
aGud, din Forløser, ja, Jesus
Kristus. Amen.

KAPITTEL 67

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i novem-
ber 1831 (History of the Church 1:224–225). Anledningen var en
spesiell konferanse hvor man vurderte å utgi de åpenbaringer som allere-
de var mottatt fra Herren gjennom profeten (se forordet til kapittel 1).
Det ble bestemt at Oliver Cowdery og John Whitmer skulle ta manu-
skriptene til åpenbaringene med seg til Independence, hvor W. W. Phelps

3a Jak bok 4:7;
Ether 12:27.

5a Mark 16:15.
7a L&p 75:6.

b vs Vitne, vitnesbyrd.
8a L&p 52:17; 133:58.
9a vs Salving av syke;

Håndspåleggelse.

b Mat 9:18.
vs Helbrede,
helbredelse.

c Jak brev 1:5.
10a vs Hor.
11a L&p 35:24.

b L&p 11:6.
c Jes 35:10; L&p 45:71.

vs Synge.
12a 2 Tim 3:14–15;

2 Ne 31:20.
b Jes 62:3;

Mat 25:21;
1 Pet 5:4.

13a vs Gud, guddommen
— Gud Sønnen.
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skulle utgi dem som Book of Commandments (Budenes Bok). Mange av
brødrene bar sine høytidelige vitnesbyrd om at de åpenbaringer som da
var samlet for utgivelse, virkelig var sanne, noe som ble bekreftet av Den
Hellige Ånd som ble utgydt over dem. Profeten skriver at etter at åpenba-
ringen kjent som kapittel 1 var mottatt, uttalte noen seg kritisk til det språk
som var brukt i åpenbaringene. Deretter fulgte denne åpenbaringen.

1–3: Herren våker over sine eldster
og hører deres bønner. 4–9: Han
utfordrer den viseste til å etterlig-
ne den minste av hans åpenbarin-
ger. 10–14: Trofaste eldster skal bli
levendegjort av Ånden og skal se
Guds åsyn.

SE, og lytt, O min kirkes
aeldster, som er forsamlet,

deres bønner har jeg hørt, og
deres hjerter kjenner jeg, og
deres ønsker er kommet opp til
meg.

2 Se, og gi akt, mine aøyne
hviler på dere, og himlene og
jorden er i mine hender, og
evighetens rikdommer tilfaller
det meg å gi.
3 Dere forsøkte å tro at dere

skulle motta den velsignelse
som ble tilbudt dere, men se,
sannelig sier jeg dere, det var
afrykt i deres hjerter, og sanne-
lig, dette er grunnen til at dere
ikke kunne motta.
4 Og nå gir jeg, Herren, dere

et avitnesbyrd om sannheten
av disse bud som ligger frem-
for dere.

5 Deres øyne har betraktet min
tjener, Joseph Smith jr., og hans

aspråk har dere kjent, hans ufull-
kommenheter har dere også
kjent, og dere har søkt kunnskap
i deres hjerter, så dere kunne
uttrykke dere i et bedre språk
enn ham, dette vet dere også.

6 Men velg nå fra Budenes
Bok, ja, om så det minste av
budene, og utnevn den aller
aviseste blant dere,
7 og hvis det finnes noen blant

dere som kan skrive ett likesom
det, da er dere rettferdiggjort
når dere sier at dere ikke vet
om de er sanne.

8 Men hvis dere ikke kan skri-
ve ett likesom det, da er dere
under fordømmelse hvis dere
ikke abærer vitnesbyrd om at
de er sanne.

9 For dere vet at det ikke finnes
noen urettferdighet i dem, og
det som er arettferdig, kommer
ned fra oven, fra blysenes Fader.

10 Og videre, sannelig sier jeg
dere, at det er deres privilegium,
og et løfte gir jeg dere som er
blitt utpekt til denne tjeneste-
gjerning, at hvis dere legger bort
amisunnelse og bfrykt og cydmy-
ker dere for meg — for dere er
ikke ydmyke nok — skal dsløret

67 1a vs Eldste.
2a Sal 34:16.
3a vs Frykt.
4a vs Vitne, vitnesbyrd;

Sannhet.
5a L&p 1:24.

6a 2 Ne 9:28–29, 42.
8a vs Vitne, vitnesbyrd.
9a Moroni 7:15–18.

b Jak brev 1:17;
L&p 50:24; 84:45;
88:49.

10a vs Misunnelse.
b vs Frykt.
c vs Ydmyk, å

ydmyke, ydmykhet.
d vs Slør.
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revne og dere skal ese meg og
vite at jeg er, ikke med det kjø-
delige og heller ikke med det
naturlige sinn, men med det
åndelige.

11 For intet amenneske har no-
ensinne i kjødet sett Gud uten å
være levendegjort av Guds Ånd.
12 Heller ikke kan noe anatur-

lig menneske tåle Guds nærvær,
heller ikke noen med et kjøde-
lig sinn.

13 Dere er ikke istand til å tåle
Guds nærvær nå, heller ikke
englers betjening, derfor, fort-
sett i atålmodighet inntil dere
blir bfullkommengjort.

14 La ikke deres sinn vende
seg tilbake, og når dere er aver-
dige, i min egen beleilige tid,
skal dere forstå og vite hva som
ble overdratt til dere ved min
tjener Joseph Smith juniors
hånd. Amen.

KAPITTEL 68
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i november
1831 etter anmodning fra Orson Hyde, Luke S. Johnson, Lyman E. Johnson
og William E. McLellin (History of the Church 1:227–229). Selv om
denne åpenbaringen ble gitt som svar på en bønn om at Herrens vilje med
disse eldstene måtte gjøres kjent, gjelder mye av innholdet for hele Kirken.

1–5: Eldstenes ord når de er dre-
vet av Den Hellige Ånd, er hellig
skrift. 6–12: Eldstene skal forkyn-
ne og døpe, og tegn skal følge de
sanne troende. 13–24: Den første-
fødte av Arons sønner kan være
presiderende biskop (eller med an-
dre ord ha nøklene til å presidere
som biskop) under ledelse av Det
første presidentskap. 25–28: For-
eldre blir befalt å undervise sine
barn i evangeliet. 29–35: De helli-
ge skal helligholde sabbaten, arbei-
de flittig og be.

MIN tjener, Orson Hyde,
ble ved sin ordinasjon kalt

til å forkynne det evige evange-

lium ved den alevende Guds
Ånd, fra folk til folk og fra sted
til sted, i de ugudeliges forsam-
linger og i deres synagoger, og
til å samtale med og utdype all
hellig skrift for dem.

2 Og se, og gi akt, dette er et
mønster for alle de som ble or-
dinert til dette prestedømme,
og som er beskikket til den mi-
sjon å dra ut —

3 og dette er mønsteret for
dem, at de skal atale som de blir
drevet av Den Hellige Ånd.

4 Og hva som helst de taler
når de er drevet av aDen Helli-
ge Ånd, skal være hellig skrift,
skal være Herrens vilje, skal

e L&p 88:68; 93:1;
97:16.

11a jso, 2M 33:20, 23;
Joh 1:18; 6:46;
jso, 1 Joh 4:12;
L&p 84:19–22;
Moses 1:11, 14.

12a Mosiah 3:19.
vs Naturlige
menneske.

13a Rom 2:7.
vs Tålmodighet.

b Mat 5:48;
3 Ne 12:48.

14a vs Verdig, verdighet.
68 1a vs Hellige Ånd, Den.

3a 2 Pet 1:21;
L&p 18:32; 42:16;
100:5.

4a vs Hellige Ånd, Den;
Åpenbaring.
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være Herrens sinn, skal være
Herrens ord, skal være Herrens
røst og bGuds kraft til frelse.

5 Se, dette er Herrens løfte til
dere, ja, til dere, O mine tjenere.

6 Vær derfor ved godt mot og
afrykt ikke, for jeg, Herren, er
med dere og vil stå ved deres
side, og dere skal vitne om meg,
ja, Jesus Kristus, at jeg er den
levende Guds Sønn, at jeg var,
at jeg er, og at jeg skal komme.
7 Dette er Herrens ord til deg,

min tjener Orson aHyde, og også
til min tjener Luke Johnson, og
til min tjener Lyman Johnson,
og til min tjener William E.
McLellin, og til alle trofaste eld-
ster i min kirke:
8 aGå ut i all verden, bforkynn

evangeliet til enhver cskapning
ved å bruke den dmyndighet jeg
har gitt dere og ved å edøpe i
Faderens og i Sønnens og i Den
Hellige Ånds navn.

9 Og aden som tror og blir
døpt, skal bli bfrelst, og den som
ikke tror, skal bli cfordømt.
10 Og den som tror, skal bli

velsignet med de ategn som føl-
ger, ja, som skrevet er.
11 Og til dere skal det bli gitt å

kjenne atidenes tegn, og tegnene
på Menneskesønnens komme.

12 Og så mange som Faderen

skal vitne om, skal dere bli gitt
makt til å abesegle til evig liv.
Amen.

13 Og nå, dette er de punkter
som kommer i tillegg til pakte-
ne og budene:

14 Det vil heretter i Herrens be-
leilige tid bli beskikket flere abis-
koper i kirken, og de skal tjene
på samme måte som den første,

15 derfor skal de være ahøy-
prester som er verdige, og de
skal utpekes av Det melkisedek-
ske prestedømmes bFørste pre-
sidentskap, med mindre de er
direkte etterkommere av cAron.
16 Og hvis de er direkte etter-

kommere av aAron, har de en
lovfestet rett til biskopembe-
det, hvis de er de førstefødte av
Arons sønner.

17 For den førstefødte har rett
til å presidere over dette pres-
tedømme, og har anøklene, eller
myndigheten, til det samme
prestedømme.

18 Ingen mann har lovfestet
rett til dette embede, til å ha det-
te prestedømmes nøkler, med
mindre han er en adirekte etter-
kommer av Aron og er den
førstefødte.

19 Men da en ahøyprest i Det
melkisedekske prestedømme
har myndighet til å virke i alle

b Rom 1:16.
6a Jes 41:10.
7a vs Hyde, Orson.
8a L&p 1:2; 63:37.

b vs Misjonærarbeide;
Forkynne.

c Mark 16:15.
d vs Myndighet.
e vs Dåp, døpe.

9a Mark 16:16;
L&p 20:25.

b vs Frelse.

c vs Fordømme,
fordømmelse.

10a vs Tegn.
11a vs Tidenes tegn.
12a L&p 1:8; 132:49.

vs Besegle,
besegling.

14a vs Biskop.
15a L&p 72:1.

b vs Første
presidentskap.

c vs Aron, bror av

Moses.
16a L&p 107:15–17.

vs Aronske
prestedømme, Det.

17a vs Nøkler,
prestedømmets.

18a 2M 40:12–15;
L&p 84:18;
107:13–16, 70–76.

19a vs Høyprest.
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mindre embeder, kan han virke
i en bbiskops embede når det
ikke finnes en direkte etterkom-
mer av Aron, dersom han blir
kalt, beskikket og ordinert til
denne stilling av Det melkise-
dekske prestedømmes Første
presidentskap.

20 Og en direkte etterkom-
mer av Aron må også utpekes
av dette presidentskap, og bli
funnet verdig, og bli asalvet og
bordinert under dette president-
skaps hender, ellers er de ikke
lovlig bemyndiget til å virke i
sitt prestedømme.

21 Men i kraft av forordningen
om den rett de har til det pres-
tedømme som går fra far til
sønn, kan de kreve å bli salvet
hvis de på noen måte kan bevi-
se sin herkomst eller fastslå det
ved åpenbaring fra Herren un-
der det ovennevnte president-
skaps hender.

22 Og videre, ingen biskop el-
ler høyprest som blir beskikket
til dette embede, kan stilles for
en domstol eller dømmes for
noen som helst forbrytelse av
andre enn kirkens aFørste pre-
sidentskap,
23 og i den grad presidentska-

pet finner ham skyldig på grunn
av vitneprov som ikke kan be-
strides, skal han dømmes.

24 Og hvis han omvender seg,

skal han bli atilgitt i henhold til
kirkens pakter og bud.

25 Og videre, i den grad aforel-
dre i Sion eller i noen av hennes
organiserte bstaver har barn, og
de ikke clærer dem å forstå læ-
ren om omvendelse, tro på
Kristus den levende Guds Sønn
og om dåp og Den Hellige Ånds
gave ved håndspåleggelse når
de er dåtte år gamle, skal esyn-
den være på foreldrenes hoder.

26 For dette skal være en lov
for aSions innbyggere og for
alle hennes organiserte staver.

27 Og deres barn skal adøpes
til sine bsynders forlatelse når
de er cåtte år gamle, og motta
håndspåleggelsen.

28 Og de skal også lære sine
barn å abe og vandre rettskaffent
for Herren.

29 Og Sions innbyggere skal
også gi akt på asabbatsdagen
og holde den hellig.

30 Og Sions innbyggere skal
også huske å utføre sitt arbeide
ettersom de er utpekt til å ar-
beide i all trofasthet, for den
dovne skal Herren komme i hu.

31 Nå, jeg, Herren, finner ikke
behag i Sions innbyggere, for
det er alediggjengere blant dem,
og deres barn vokser også opp i
bugudelighet, ei heller csøker
de oppriktig etter evighetens
rikdommer, men deres øyne er

b vs Biskop.
20a vs Salve.

b vs Ordinere,
ordinasjon.

22a vs Første
presidentskap.

24a vs Tilgi.
25a vs Familie —

Foreldrenes ansvar.

b vs Stav.
c vs Undervise.
d L&p 18:42; 20:71.
e Jak bok 1:19;

L&p 29:46–48.
26a vs Sion.
27a vs Dåp, døpe.

b vs Syndsforlatelse.
c vs Ansvarlig.

28a vs Bønn.
29a L&p 59:9–12.

vs Sabbatsdagen.
31a vs Doven,

dovenskap.
b vs Ugudelig(e).
c L&p 6:7.
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fulle av begjær.
32 Således skulle det ikke væ-

re, og det må avskaffes blant
dem. Derfor skal min tjener,
Oliver Cowdery, bringe disse
ord til Sions land.

33 Og et bud gir jeg til dem, at
den som ikke oppsender sine
abønner til Herren til enhver

tid, ham skal dere bkomme i hu
for mitt folks dommer.

34 Disse aord er sanne og tro-
verdige, overtre dem derfor
ikke og bta heller ikke noe bort
fra dem.

35 Se, jeg er aAlfa og Omega,
og jeg bkommer hastig. Amen.

KAPITTEL 69

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i novem-
ber 1831 (History of the Church 1:234–235). De åpenbaringer som
var samlet med henblikk på snarlig utgivelse, ble godkjent på en spesiell
konferanse den 1. november. Den 3. november ble den åpenbaring som
utgjør kapittel 133 lagt til og kalt Tillegget. Konferansen bestemte at
Oliver Cowdery skulle ta med seg manuskriptet til samtlige åpenbarin-
ger og bud og sørge for at de ble trykt i Independence, Missouri. Han
skulle også ta med seg penger som var blitt gitt for å bygge opp Kirken i
Missouri, men da han måtte reise gjennom et tynt befolket strøk ut til
grenseland, var det ønskelig at han hadde reisefølge.

1–2: John Whitmer skal reise sam-
men med Oliver Cowdery til Mis-
souri. 3–8: Han skal også forkynne,
samle inn, registrere og skrive ned
historiske data.

LYTT til meg, sier Herren
deres Gud, for min tjener

Oliver aCowderys skyld. Jeg
anser det ikke for klokt at han
blir betrodd de bud og penger
han skal ta med seg til Sions
land, uten at en som er ærlig og
trofast reiser sammen med
ham.
2 Derfor vil jeg, Herren, at min

tjener John aWhitmer skal reise

sammen med min tjener Oliver
Cowdery,

3 og at han også skal fortsette
å skrive og utarbeide en ahisto-
rie om alle de viktige ting han
skal iaktta og få kjennskap til
om min kirke,

4 og at han også skal motta aråd
og hjelp fra min tjener Oliver
Cowdery og andre.

5 Og likeledes skulle mine tje-
nere som er ute i verden, sende
en beretning om sin aforvaltning
til Sions land,

6 for Sions land skal være
et hovedsete og et sted for å
motta og utføre alle disse ting.

33a vs Bønn.
b vs Refse, refselse;

Dømme, dom.
34a Åp 22:6.

b L&p 20:35; 93:24–25.

35a vs Alfa; Omega.
b L&p 1:12.

69 1a vs Cowdery,
Oliver.

2a vs Whitmer, John.

3a L&p 47:1–3; 85:1.
4a vs Råd.
5a vs Forvalter,

forvaltning.
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7 Likevel, la min tjener John
Whitmer reise ofte fra sted til
sted og fra menighet til menig-
het så han lettere kan få kunn-
skap —

8 samtidig som han forkynner
og forklarer, skriver, kopierer,

velger ut og samler alt som vil
være til gavn for kirken og for
kommende generasjoner som
skal vokse opp i aSions land for
å ta det i besittelse fra genera-
sjon til generasjon, evindelig
og alltid. Amen.

KAPITTEL 70
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 12.
november 1831 (History of the Church 1:235–237). I den historie som
ble skrevet av profeten, kan vi lese at fra 1. til 12. november ble det avholdt
fire spesielle konferanser. Under den siste av disse sammenkomstene ble
den store betydning av Budenes bok, senere kalt Lære og pakter, tatt opp
til behandling, og profeten kaller den “Kirkens grunnvoll i disse siste
dager som er til gavn for verden og viser at nøklene til vår Frelsers rikes
mysterier igjen er betrodd mennesket” (History of the Church 1:235).

1–5: Forvaltere blir utpekt for å
utgi åpenbaringene. 6–13: De som
arbeider med åndelige ting, er sin
lønn verd. 14–18: De hellige skul-
le være likestilt i timelige ting.

SE og lytt, O Sions innbyggere
og alle dere, min kirkes folk,

som er langt borte, og hør
Herrens ord som jeg gir som
bud til min tjener Joseph Smith
jr., og også til min tjener Martin
Harris, og også til min tjener
Oliver Cowdery, og også til min
tjener John Whitmer, og også
til min tjener Sidney Rigdon,
og også til min tjener William
W. Phelps,
2 for jeg gir dem et bud, derfor,

lytt og hør, for så sier Herren
til dem:

3 Jeg, Herren, har utpekt dem
og ordinert dem til aforvaltere
over de åpenbaringer og bud jeg

har gitt dem og som jeg heret-
ter skal gi dem.

4 Og jeg vil forlange at de
avlegger regnskap for denne
forvaltning på dommens dag.

5 Derfor har jeg utpekt dem
til dette, og deres oppgave i
Guds kirke er å ta hånd om
dem og alt som henhører til
dem, ja, også inntektene.

6 Derfor, et bud gir jeg dem,
at de ikke skal overlate disse
ting til kirken, ei heller til
verden.

7 Men i den grad de mottar
mer enn de trenger til egne
ønsker og behov, skal det over-
lates til mitt alagerhus.
8 Og inntektene skal vies Sions

innbyggere og deres generasjo-
ner såfremt de blir aarvinger i
henhold til rikets lover.

9 Se, dette er hva Herren for-
drer av ethvert menneske i dets

8a vs Sion.
70 3a 1 Kor 4:1;

L&p 72:20.
7a L&p 72:9–10.

8a L&p 38:20.
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aforvaltning som jeg, Herren,
har gitt eller heretter vil gi til
noe menneske.
10 Og se, ingen som tilhører

den levende Guds kirke, er fri-
tatt fra denne lov,

11 ja, hverken biskopen eller
den afullmektig som tar vare på
Herrens lagerhus, heller ikke
den som er utpekt til å være en
forvalter i timelige ting.

12 Den som er utpekt til å for-
valte i åndelige ting, er sin lønn
averd, og likeledes enhver som
er utpekt til en forvaltning og
til å forvalte timelige ting —
13 ja, endog i større overflod,

en overflod som forøkes for dem
ved Åndens tilkjennegivelser.

14 Ikke desto mindre, i deres
timelige ting skal dere være ali-
kestilte, og uten å knurre, ellers

skal Åndens rike tilkjennegivel-
ser holdes tilbake.

15 Nå gir jeg dette abud til mine
tjenere, til gavn for dem mens
de er her, som et tegn på mine
velsignelser over deres hoder,
som lønn for deres bflid og de-
res beskyttelse,

16 til føde og til aklær, til arv og
til husly og til jord, under hvilke
som helst omstendigheter som
jeg, Herren, skal anbringe dem,
og hvor som helst jeg, Herren,
skal sende dem.

17 For de har vært tro over
amange ting og har gjort vel i
den grad de ikke har syndet.

18 Se, jeg, Herren, er abarm-
hjertig og vil velsigne dem, og
de skal glede seg i alt dette. Slik
er det. Amen.

KAPITTEL 71

Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Hiram,
Ohio, den 1. desember 1831 ( History of the Church 1:238–239). Profeten
hadde fortsatt å oversette Bibelen med Sidney Rigdon som skriver inntil
denne åpenbaringen ble mottatt, men da ble arbeidet midlertidig lagt til
side så de kunne utføre de instruksjoner som ble gitt her. Brødrene skulle
dra ut og forkynne for å dempe de uvennlige følelser mot Kirken som hadde
oppstått på grunn av noen avisartikler skrevet av den frafalne Ezra Booth.

1–4: Joseph Smith og Sidney
Rigdon blir sendt ut for å forkyn-
ne evangeliet. 5–11: De helliges
fiender vil bli gjort til skamme.

SE, så sier Herren til dere
mine tjenere, Joseph Smith jr.

og Sidney aRigdon, at den tid
sannelig er kommet da jeg fin-
ner det nødvendig og påkrevet
at dere opplater deres munn
for å bforkynne mitt evangelium
og det som hører riket til, og
forklarer dets cmysterier ut fra

9a vs Forvalter,
forvaltning.

11a L&p 57:6.
12a Luk 10:7.
14a L&p 49:20. vs Innvie,

innvielsesloven.
15a 5M 10:12–13.

b vs Flid.
16a L&p 59:16–20.
17a Mat 25:21–23.

18a vs Barmhjertig,
barmhjertighet.

71 1a vs Rigdon, Sidney.
b vs Misjonærarbeide.
c L&p 42:61, 65.
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Skriftene i forhold til den Ånd
og kraft som skal bli gitt dere,
ja, som jeg vil.
2 Sannelig sier jeg dere, for-

kynn for verden i områdene
rundt omkring, og i kirken også,
ennå en stund, inntil det skal
bli tilkjennegitt for dere.

3 Sannelig, dette er en oppgave
som jeg gir dere for en stund.

4 Derfor, arbeid i min vingård.
Kall på jordens innbyggere og
bær vitnesbyrd, og bered veien
for de bud og åpenbaringer som
skal komme.

5 Nå, se, dette er visdom. Den
som leser, la ham aforstå det og
også bgodta det,

6 for den som godtar det, skal
få i aoverflod, ja, endog kraft.

7 aGjør derfor deres fiender til
skamme, be dem bmøte dere
både offentlig og privat, og hvis
dere er trofaste, skal de bli gjort
til skamme.

8 La dem derfor komme frem
med sine sterke argumenter mot
Herren.

9 Sannelig, så sier Herren til
dere, intet avåpen som blir
smidd mot dere, skal ha frem-
gang,

10 og hvis noe menneske he-
ver sin røst mot dere, skal han
gjøres til skamme i min egen
beleilige tid.

11 Hold derfor mine bud, de er
sanne og pålitelige. Slik er det.
Amen.

KAPITTEL 72

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 4.
desember 1831 (History of the Church 1:239–241). Flere eldster og
medlemmer var kommet sammen for å lære sine plikter og bli videre
oppbygget i Kirkens lære. I dette kapitlet er to åpenbaringer — mottatt
samme dag — slått sammen. Vers 1–8 omhandler Newel K. Whitneys
kall til biskop. Etter at han var kalt og ordinert, ble vers 9–26 mottatt
hvor det gis flere opplysninger om en biskops plikter.

1–8: Eldstene skal avlegge regn-
skap for sin forvaltning til bisko-
pen. 9–15: Biskopen tar vare på
lagerhuset og har omsorg for de fat-
tige og trengende. 16–26: Biskopen
skal bekrefte eldstenes verdighet.

HØR og lytt til Herrens røst,
dere som har forsamlet

dere som er ahøyprester i min

kirke, og til hvem briket og
myndigheten er gitt.

2 For sannelig, så sier Herren,
jeg anser det for nødvendig
at det blir utpekt en abiskop
for dere, eller blant dere, i
kirken i denne del av Herrens
vingård.

3 Og sannelig, i dette har dere
handlet klokt, for Herren for-

5a vs Forstand,
forståelse.

b Alma 12:9–11.
6a Mat 13:12.

7a Moses 7:13–17.
b L&p 63:37; 68:8–9.

9a Jes 54:17.
72 1a L&p 68:14–19.

b vs Rike, Guds eller
himmelens.

2a vs Biskop.
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drer av enhver aforvalter å
avlegge bregnskap for sin cfor-
valtning, både i tid og i evighet.

4 For den som er trofast og
aklok i dette liv, blir aktet verdig
til å arve de bboliger som min
Fader har beredt for ham.

5 Sannelig sier jeg dere, kirkens
eldster i denne del av min avin-
gård skal avlegge regnskap for
sin forvaltning til biskopen som
skal utpekes av meg i denne
del av min vingård.

6 Disse ting skal nedtegnes for
å bli overlevert til biskopen i
Sion.

7 Og abiskopens plikt skal
kunngjøres ved de bud som er
gitt og ved konferansens stem-
megivning.

8 Og nå, sannelig sier jeg dere,
at min tjener Newel K. aWhit-
ney er mannen som skal bli
utpekt og ordinert til denne
myndighet. Dette er Herren
deres Guds og Forløsers vilje.
Slik er det. Amen.
9 Herrens ord — i tillegg til

loven som er gitt — som gjør
kjent biskopens plikter, han som
er ordinert for kirken i denne
del av vingården, er i sannhet
dette:

10 Å ta vare på Herrens alager-
hus, å motta kirkens midler i
denne del av vingården,
11 å motta regnskap fra eldste-

ne som tidligere befalt og aivare-

ta deres behov, og de skal betale
for det de mottar, i den grad de
har noe å betale med,

12 så dette også kan bli innviet
til gavn for kirken, for de fatti-
ge og trengende.

13 Og for den som aikke har
noe å betale med, skal et regn-
skap overleveres til biskopen i
Sion som skal betale gjelden
av de midler som Herren skal
legge i hans hender.

14 Og de trofastes arbeide —
de som arbeider med åndelige
ting, med å forvalte evangeliet
og rikets anliggender for kirken
og for verden — skal være be-
taling for gjeld overfor bisko-
pen i Sion.

15 Således blir den betalt av
kirken, for ifølge aloven må en-
hver som kommer opp til Sion,
legge alle ting frem for bisko-
pen i Sion.

16 Og nå, sannelig sier jeg
dere, at ettersom enhver eldste
i denne del av vingården må
avlegge regnskap for sin forvalt-
ning til biskopen i denne del av
vingården,

17 skal dommeren, eller bisko-
pen, i denne del av vingården
utstede en aattest til biskopen i
Sion for å godtgjøre at han til-
fredsstiller alle krav til å motta
en arv og bli mottatt som en
klok bforvalter og en trofast
arbeider,

3a vs Forvalter,
forvaltning.

b L&p 42:32;
104:11–13.

c Luk 19:11–27.
4a Mat 24:45–47.

b L&p 59:2.

5a vs Herrens vingård.
7a L&p 42:31; 46:27;

58:17–18; 107:87–88.
8a vs Whitney, Newel K.

10a L&p 70:7–11; 78:3.
vs Lagerhus.

11a L&p 75:24.

13a vs Fattig.
15a L&p 42:30–31.

vs Innvie,
innvielsesloven.

17a L&p 20:64, 84.
b L&p 42:32.
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18 ellers skal han ikke bli god-
tatt av biskopen i Sion.

19 Og nå, sannelig sier jeg
dere, la enhver eldste som av-
legger regnskap for menighe-
tens biskop i denne del av
vingården, anbefales av den
eller de menigheter hvor han
arbeider, så han og hans regn-
skap på alle måter kan bli
godkjent.

20 Og videre, la mine tjenere
som er utpekt til forvaltere over
min kirkes alitterære anliggen-
der, ha krav på all mulig hjelp
fra biskopen, eller biskopene —

21 så aåpenbaringene kan bli
utgitt og gå ut like til jordens
ender, så de også kan skaffe
midler som på alle måter skal
gavne kirken,
22 så de også på alle måter kan

bli godkjent og bli regnet som
kloke forvaltere.

23 Og nå, se, dette skal være et
mønster for alle enheter i min
kirke som er utbredt rundt om-
kring uansett hvor de blir opp-
rettet. Og nå avslutter jeg mine
ord. Amen.

24 Noen få ord i tillegg til rikets
lover, som gjelder kirkens med-
lemmer, de som er autpekt ved
Den Hellige Ånd til å dra opp
til Sion og de som får anledning
til å dra opp til Sion.

25 La dem ha med seg til bis-
kopen en attest fra tre eldster
i kirken eller en attest fra bis-
kopen,

26 ellers vil den som drar opp
til Sions land, ikke bli regnet
som en klok forvalter. Dette er
også et mønster. Amen.

KAPITTEL 73

Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Hiram,
Ohio, den 10. januar 1832 (History of the Church 1:241–242). Siden
begynnelsen av desember 1831 hadde profeten og Sidney vært opptatt
med å forkynne evangeliet, og på denne måten ble mye gjort for å dempe
ugunstige følelser som hadde oppstått overfor Kirken (se forordet til
kapittel 71).

1–2: Eldstene skal fortsette å
forkynne. 3–6: Joseph Smith og
Sidney Rigdon skal fortsette å
oversette Bibelen inntil arbeidet er
helt ferdig.

FOR sannelig, så sier Herren,
jeg anser det for nødvendig

at ade fortsetter å forkynne

evangeliet og formaner menig-
hetene i områdene rundt om-
kring, frem til konferansen.

2 Og se, da skal det kunngjø-
res for dem ved akonferansens
stemmegivning deres forskjel-
lige oppgaver.

3 Nå, sannelig sier jeg dere
mine tjenere, Joseph Smith jr. og

20a L&p 70:3–5.
21a vs Lære og pakter.
24a vs Kall, kalle,

kalt av Gud.
73 1a dvs de andre

som var på misjon;

se L&p 57–68.
2a L&p 20:63.
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Sidney Rigdon, så sier Herren,
det er anødvendig å boversette
igjen,
4 og så langt det er mulig å

forkynne evangeliet i områdene
rundt omkring frem til konfe-
ransen, og deretter er det nød-
vendig å fortsette arbeidet med

oversettelsen inntil det er ferdig.
5 Og la dette være et mønster

for eldstene inntil de får mer
kunnskap, ja, som skrevet er.

6 Nå gir jeg dere ikke mer den-
ne gang. aBind omkring deres
lender og vær sindige. Slik er
det. Amen.

KAPITTEL 74

Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i januar 1832
(History of the Church 1:242). Profeten skriver: “Da jeg mottok de
foregående ord av Herren [L&p 73], gjenopptok jeg arbeidet med overset-
telsen av Skriftene og arbeidet flittig nesten helt frem til konferansen
skulle begynne til fastsatt tid den 25. januar. I denne tiden mottok jeg
også det følgende som en forklaring av 1. Korinterbrev 7:14” (History
of the Church 1:242).

1–5: Paulus råder Kirken på sin tid
til ikke å holde Moseloven. 6–7:
Små barn er hellige, og er hellig-
gjort gjennom forsoningen.

FOR den avantro ektemann
er helliggjort ved sin hustru,

og den vantro hustru er hellig-
gjort ved ektemannen, ellers
ville deres barn være urene,
men nå er de hellige.

2 Nå, på apostlenes tid ble om-
skjærelsens lov praktisert av alle
jøder som ikke trodde på Jesu
Kristi evangelium.

3 Og det skjedde at det oppsto
en stor astrid blant folket angå-
ende loven om bomskjærelse, for
den vantro ektemann ønsket at

hans barn skulle omskjæres og
være lydig mot cMoseloven, en
lov som var oppfylt.

4 Og det skjedde at de barn
som ble oppdratt til å være
lydige mot Moseloven, ga akt
på sine fedres atradisjoner og
trodde ikke på Kristi evangeli-
um, derfor ble de vanhellige.

5 Av denne grunn skrev apos-
telen til kirken og ga dem et
bud — ikke fra Herren, men sitt
eget — at en troende ikke skul-
le agifte seg med en vantro med
mindre bMoseloven ble forkas-
tet av dem,

6 for at deres barn kunne være
uten omskjærelse og at tradi-
sjonen som sa at små barn er

3a dvs Joseph og
Sidney var tidligere
blitt befalt å avbryte
oversettelsen av
Bibelen og forkynne
evangeliet.
L&p 71:2.

b L&p 45:60–61; 76:15.

vs Joseph Smiths
oversettelse (jso).

6a 1 Pet 1:13.
74 1a 1 Kor 7:14–19.

3a Apg 15:1–35;
Gal 2:1–5.

b vs Omskjærelse.
c vs Moseloven.

4a vs Tradisjoner.
5a vs Ekteskap —

Ekteskap mellom
mann og kvinne med
forskjellig tro og
levesett.

b 2 Ne 25:24–27.
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vanhellige, kunne opphøre, for
jødene trodde på den.
7 Men små abarn er bhellige

og er chelliggjort gjennom dJesu
Kristi forsoning, og dette er det
skriftstedet betyr.

KAPITTEL 75

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Amherst, Ohio, den 25.
januar 1832 (History of the Church 1:242–245). Anledningen var en
konferanse som tidligere var bestemt. Under denne konferansen ble
Joseph Smith oppholdt og ordinert til president for Det høye prestedøm-
me. Visse eldster som hadde hatt vanskeligheter med å få menneskene til
å forstå sitt budskap, ønsket å lære mer detaljert om sine umiddelbare
plikter. Denne åpenbaringen fulgte.

1–5: Trofaste eldster som forkynner
evangeliet, vil arve evig liv. 6–12:
Be om å motta Trøsteren som un-
derviser om alle ting. 13–22: Eld-
stene vil sitte og dømme dem som
forkaster deres budskap. 23–36:
Misjonærenes familier skal motta
hjelp fra Kirken.

SANNELIG, sannelig sier jeg
dere, jeg som taler ved min

aÅnds røst, ja, bAlfa og Omega,
deres Herre og deres Gud:
2 Lytt dere som har gitt deres

navn for å dra ut og forkynne
mitt evangelium og abeskjære
min bvingård.
3 Se, jeg sier dere at det er min

vilje at dere skal dra ut og ikke
vente, vær heller ikke adovne,
men arbeid av all deres makt,
4 ved at dere oppløfter deres

røst som ved lyden av en basun

og aforkynner bsannheten iføl-
ge de åpenbaringer og bud som
jeg har gitt dere.

5 Og således, hvis dere er tro-
faste, skal dere høste mange
akornbånd og bli bkronet med
cære og dherlighet, med eudø-
delighet og fevig liv.
6 Derfor, sannelig sier jeg til

min tjener William E. McLellin:
Jeg atilbakekaller det oppdrag
jeg ga ham om å dra til den øst-
lige del av landet.

7 Og jeg gir ham et nytt opp-
drag og en ny befaling hvor jeg,
Herren, arefser ham for å ha
bknurret i sitt hjerte.

8 Og han syndet, men likevel
tilgir jeg ham og sier til ham
igjen: Dra til den sydlige del av
landet.

9 Og la min tjener Luke
Johnson reise sammen med

7a Moroni 8:8–15;
L&p 29:46–47;
137:10.

b vs Hellig.
c vs Frelse — Frelse

for barn.
d vs Forsoning.

75 1a vs Åpenbaring.
b Åp 1:8.

vs Alfa; Omega.
2a Jak bok 5:62.

b vs Herrens vingård.
3a vs Doven,

dovenskap.
4a vs Misjonærarbeide.

b L&p 19:37.
5a Sal 126:6;

Alma 26:5.

b vs Krone.
c vs Ære, Hedre.
d vs Herlighet.
e vs Udødelig,

udødelighet.
f vs Evig liv.

6a L&p 66:1–13.
7a vs Refse, refselse.

b vs Knurre; Tanker.
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ham og forkynne de ting som
jeg har befalt dem,
10 idet de påkaller Herrens

navn og ber om aTrøsteren som
skal lære dem alle ting de tren-
ger å vite,

11 idet de alltid aber om ikke
å bli motløse, og hvis de gjør
dette, vil jeg være med dem
inntil enden.

12 Se, dette er Herren deres
Guds vilje med dere. Slik er
det. Amen.

13 Og videre, sannelig, så sier
Herren: La min tjener Orson
aHyde og min tjener Samuel H.
bSmith reise til den østlige del
av landet og forkynne det som
jeg har befalt dem, og hvis de er
trofaste, se, da vil jeg være cmed
dem inntil enden.

14 Og videre, sannelig sier jeg
til min tjener Lyman Johnson og
til min tjener Orson aPratt, de
skal også reise til den østlige del
av landet, og se, jeg er også med
dem, ja, inntil enden.
15 Og videre sier jeg til min

tjener Asa Dodds og til min
tjener Calves Wilson, at de
også skal reise til den vestlige
del av landet og forkynne mitt
evangelium, ja, som jeg har
befalt dem.

16 Og den som er trofast, skal
overvinne alle ting og skal bli
aløftet opp på den ytterste dag.
17 Og videre sier jeg til min

tjener Major N. Ashley og min
tjener Burr Riggs, la også dem

reise til den sydlige del av
landet.

18 Ja, la alle disse som jeg har
befalt, reise ut og gå fra hus til
hus og fra landsby til landsby
og fra by til by.

19 Og uansett hvilket hus dere
kommer inn i, og de tar imot
dere, etterlat dette hus deres
velsignelse.

20 Og uansett hvilket hus dere
kommer inn i, og de ikke tar
imot dere, et slikt hus skal dere
snarest forlate og aryste støvet
av deres føtter som et vitnes-
byrd mot dem.

21 Og dere skal fylles med
aglede og fryd, og vit dette,
at på dommens dag skal dere
være bdommere over dette hus
og fordømme dem,

22 og det skal bli mer tålelig
for hedningefolkene på dom-
mens dag enn for dette hus,
abind derfor omkring deres len-
der og vær trofaste, og dere skal
overvinne alle ting og bli løftet
opp på den ytterste dag. Slik er
det. Amen.

23 Og videre, så sier Herren til
dere, O min kirkes eldster som
har gitt deres navn, så dere kan
vite hans vilje med dere.

24 Se, jeg sier dere at det er
kirkens plikt å gi hjelp til disse
eldsters familiers underhold,
og også til familiene til dem som
er kalt og som nødvendigvis
må sendes ut i verden for å
forkynne evangeliet til verden.

10a Joh 14:26.
vs Talsmann.

11a 2 Ne 32:9.
13a vs Hyde, Orson.

b vs Smith, Samuel H.

c Mat 28:19–20.
14a vs Pratt, Orson.
16a L&p 5:35.
20a Mat 10:14;

Luk 10:11–12;

L&p 24:15; 60:15.
21a Mat 5:11–12.

b vs Dømme, dom.
22a Ef 6:14;

L&p 27:15–18.
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25 Derfor gir jeg, Herren, dere
dette bud at dere finner opp-
holdssteder til deres familier så
langt deres brødre er villige til
å åpne sine hjerter.

26 Og la ingen som kan finne
et sted til sin familie og få kir-
kens underhold til den, unnlate
å dra ut i verden, enten til øst
eller til vest, til nord eller til syd.

27 La dem be, og de skal få,
bank på, og det skal lukkes opp
for dem og bli tilkjennegitt
dem fra det høye, ja, ved aTrøs-
teren, hvor de skal reise.
28 Og videre, sannelig sier jeg

dere, at enhver mann som er
nødt til å ata seg av sin egen
bfamilie, la ham ta seg av den,
og han skal på ingen måte mis-
te sin krone, og han skal arbei-
de i kirken.

29 La enhver være aflittig i alle
ting. Og den bdovne skal ikke

ha plass i kirken medmindre
han omvender seg i all sin ferd.

30 Derfor, la min tjener Sime-
on Carter og min tjener Emer
Harris virke sammen i evange-
liets tjeneste,

31 og likeledes min tjener Ezra
Thayre og min tjener Thomas
B. aMarsh,
32 likeledes min tjener Hyrum

Smith og min tjener Reynolds
Cahoon,

33 og likeledes min tjener
Daniel Stanton og min tjener
Seymor Brunson,

34 og likeledes min tjener Syl-
vester Smith og min tjener
Gideon Carter,

35 og likeledes min tjener
Ruggles Eames og min tjener
Stephen Burnett,

36 og likeledes min tjener
Micah B. Welton og min tjener
Eden Smith. Slik er det. Amen.

KAPITTEL 76

Et syn gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Hiram, Ohio,
den 16. februar 1832 (History of the Church 1:245–252). I forordet til
dette synet skrev profeten: “Da jeg kom tilbake fra konferansen i Amherst,
fortsatte jeg med å oversette Skriftene. På grunnlag av forskjellige åpen-
baringer som var mottatt, var det tydelig at mange viktige punkter som
berører menneskets frelse, var blitt tatt ut av Bibelen, eller var gått tapt
før den ble samlet. Av de sannheter som var igjen, er det innlysende at
hvis Gud belønnet enhver i henhold til de gjerninger som ble gjort i kjødet,
da måtte ordet ‘himmel’ med henblikk på de helliges evige hjem omfatte
mer enn ett rike. I den anledning så jeg selv og eldste Rigdon . . .mens vi
holdt på med oversettelsen av Johannes-evangeliet, følgende syn” (History
of the Church 1:245). Det var etter at profeten hadde oversatt Johannes
5:29 at dette synet ble gitt.

27a 2 Ne 32:5;
L&p 8:2.
vs Hellige Ånd, Den.

28a 1 Tim 5:8; L&p 83:2.
b vs Familie.

29a vs Flid.

b vs Doven,
dovenskap.

31a vs Marsh, Thomas B.
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1–4: Herren er Gud. 5–10: Rikets
mysterier vil bli åpenbart til alle
de trofaste. 11–17: Alle vil komme
frem i de rettferdiges eller de urett-
ferdiges oppstandelse. 18–24: Inn-
byggerne i mange verdener er født
sønner og døtre av Gud gjennom
Jesu Kristi forsoning. 25–29: En
Guds engel falt og ble djevelen.
30–49: Fortapelsens sønner blir
evig fordømt, alle andre mottar en
grad av frelse. 50–70: En beskrivel-
se av den herlighet og belønning
som gis opphøyede skapninger i det
celestiale rike. 71–80: En beskrivel-
se av dem som arver det terrestriale
rike. 81–113: Tilstanden for dem
som arver telestial, terrestrial og
celestial herlighet beskrives. 114–
119: De trofaste kan se og forstå
Guds rikes mysterier ved Den
Hellige Ånds kraft.

aLYTT, O himler, og lån øre,
O du jord, og fryd dere,

alle jordens innbyggere, for
Herren er bGud, og uten ham er
det cingen dFrelser.
2 aStor er hans visdom, bunder-

fulle er hans veier, og omfanget
av hans gjerninger kan ingen
finne ut.

3 Hans aformål svikter aldri,

ei heller kan noen holde hans
hånd tilbake.

4 Fra evighet til evighet er han
den asamme, og bhans år opp-
hører aldri.

5 For så sier Herren: Jeg, Her-
ren, er abarmhjertig og nådig
mot dem som bfrykter meg og
finner behag i å hedre dem som
ctjener meg i rettferdighet og
sannhet inntil enden.

6 Stor skal deres lønn bli, og
evig skal deres aherlighet være.

7 Og for dem vil jeg aåpenbare
alle bmysterier, ja, alle mitt rikes
skjulte mysterier fra fordums
dager av, og i tider som kom-
mer, vil jeg tilkjennegi for dem
min behagelige vilje om alt
som hører mitt rike til.

8 Ja, selv evighetens undere
skal de forstå, og det som skal
skje, vil jeg vise dem, ja, det som
angår mange generasjoner.

9 Og deres avisdom skal bli
stor, og deres bforstand nå like
til himmelen, og for dem skal
de vises visdom cforgå, og de
klokes forstand skal bli til intet.

10 For ved min aÅnd vil jeg
bopplyse dem, og ved min ckraft
vil jeg tilkjennegi for dem min
viljes hemmeligheter, ja, selv det

76 1a Jes 1:2.
b Jer 10:10.

vs Gud, guddommen
— Gud Sønnen.

c Jes 43:11;
Hos 13:4.

d vs Frelser.
2a 2 Ne 2:24;

L&p 38:1–3.
b Åp 15:3.

3a 1 Kong 8:56;
L&p 1:38; 64:31.

4a Heb 13:8;

L&p 35:1; 38:1–4;
39:1–3.

b Sal 102:26–28;
Heb 1:12.

5a 2M 34:6;
Sal 103:8.
vs Barmhjertig,
barmhjertighet.

b 5M 6:13;
Jos 4:23–24.
vs Frykt;
Ærbødighet.

c L&p 4:2.

6a vs Celestial herlighet.
7a L&p 42:61; 59:4;

98:12; 121:26–33.
b vs Mysterier, Guds.

9a vs Visdom.
b vs Forstand,

forståelse.
c Jes 29:14;

2 Ne 9:28–29.
10a Moroni 10:5.

b vs Åpenbaring;
Vitne, vitnesbyrd.

c vs Kraft, makt.



149 Lære og pakter 76:11–24

som intet døye har sett og intet
øre har hørt og som ikke har
trengt inn i menneskets hjerte.

11 Vi, Joseph Smith jr. og Sid-
ney Rigdon, var ai Ånden på den
sekstende dag i februar i det
Herrens år ett tusen åtte hundre
og to og tredve —
12 ved aÅndens kraft ble våre

bøyne åpnet og vår forstand ble
opplyst så vi kunne se og forstå
det som er av Gud,

13 selv de ting som var fra be-
gynnelsen, før verden ble til,
som ble fastsatt av Faderen gjen-
nom hans Enbårne Sønn som
var i Faderens skjød helt fra
abegynnelsen,
14 om hvem vi bærer vitnes-

byrd, og det vitnesbyrd vi bæ-
rer, er fylden av Jesu Kristi
evangelium, han som er Sønnen
som vi så og atalte med i det
himmelske bsyn.

15 For mens vi holdt på med
det aoversettelsarbeidet som
Herren hadde gitt oss, kom vi
til det ni og tyvende vers i det
femte kapittel i Johannes-evan-
geliet, som ble gitt oss på føl-
gende måte:

16 Idet han taler om de dødes
oppstandelse, om dem som

skal ahøre bMenneskesønnens
røst,

17 og skal komme frem, de som
har gjort agodt, i de brettferdiges
coppstandelse, og de som har
gjort ondt, i de urettferdiges
oppstandelse.

18 Nå, dette gjorde oss for-
undret, for det bli gitt oss av
Ånden.

19 Og mens vi amediterte over
disse ting, rørte Herren ved vår
forstands øyne, og de ble
åpnet, og Herrens herlighet
lyste om oss.

20 Og vi så aSønnens herlighet
ved bFaderens chøyre hånd og
mottok av hans fylde,

21 og så de hellige aengler og
dem som er bhelliggjort for hans
trone, tilbe Gud og Lammet,
og de ctilber ham evindelig og
alltid.

22 Og nå, etter de mange vit-
nesbyrd som er gitt om ham, er
dette avitnesbyrd som vi gir om
ham, det siste av dem alle: At
han blever!

23 For vi aså ham, ja, ved bGuds
høyre hånd, og vi hørte røsten
bære vitnesbyrd om at han er
Faderens cEnbårne,

24 at ved aham og gjennom

d Jes 64:3;
1 Kor 2:9;
3 Ne 17:15–17;
L&p 76:114–116.

11a Åp 1:10.
12a vs Forklarelse.

b L&p 110:1; 137:1;
138:11, 29.

13a Moses 4:2.
14a L&p 109:57.

b vs Syn.
15a vs Joseph Smiths

oversettelse (jso).
16a Joh 5:28.

b vs Menneskesønnen.
17a vs Gjerninger.

b Apg 24:15.
c vs Oppstandelse.

19a vs Fordype seg.
20a vs Jesus Kristus —

Herlighet, Jesu
Kristi.

b vs Gud, guddommen
— Gud Faderen.

c Apg 7:56.
21a Mat 25:31;

L&p 130:6–7; 136:37.
b vs Helliggjørelse.

c vs Tilbe, tilbedelse.
22a vs Vitne, vitnesbyrd.

b L&p 20:17.
23a vs Jesus Kristus —

Vitnesbyrd om
Jesus Kristus.

b vs Gud, guddommen
— Gud Faderen.

c Joh 1:14.
vs Enbårne.

24a Heb 1:1–3;
3 Ne 9:15;
L&p 14:9; 93:8–10.
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ham og av ham blir og ble
bverdener skapt, og deres inn-
byggere er født csønner og
døtre av Gud.
25 Og dette så vi også og bærer

vitnesbyrd om, at en Guds aen-
gel — som sto for Guds åsyn og
hadde myndighet, gjorde opp-
rør mot den Enbårne Sønn som
Faderen elsket og som var i Fa-
derens skjød — ble kastet ned
fra Guds og Sønnens nærhet,

26 og ble kalt Fortapelse, for
himlene gråt over ham. Han
var aLucifer, en morgenrødens
sønn.

27 Og vi så, og se, han er afalt,
falt, ja, selv en morgenrødens
sønn!

28 Og mens vi ennå var i Ån-
den, befalte Herren oss at vi
skulle skrive synet ned, for vi
så Satan, den gamle aslange, ja,
bdjevelen, som cgjorde opprør
mot Gud og søkte å ta riket fra
vår Gud og hans Kristus —
29 derfor fører han akrig mot

Guds hellige og omringer dem
på alle kanter.

30 Og vi så i et syn lidelsene til
dem som han førte krig mot og
overvant, for slik kom Herrens
røst til oss:

31 Så sier Herren om alle dem
som kjenner min kraft og er
blitt delaktige i den, og som
ved djevelens makt har latt seg
aovervinne og til å fornekte
sannheten og trosse min makt:

32 Det er de som er afortapel-
sens bsønner, om hvem jeg sier
at det hadde vært bedre for dem
om de aldri var blitt født,

33 for de er vredens kar, dømt
til å lide Guds vrede med dje-
velen og hans engler i evighet,

34 om hvem jeg har sagt at det
ikke er noen atilgivelse i denne
verden, heller ikke i den kom-
mende verden,

35 da de har afornektet Den
Hellige Ånd etter å ha mottatt
den og har fornektet Faderens
Enbårne Sønn, idet de selv har
bkorsfestet ham og gjort ham
åpenlyst til spott.

36 Det er disse som skal gå
bort i asjøen av ild og svovel,
med djevelen og hans engler,

37 og de eneste som den annen
adød skal ha makt over,
38 ja, sannelig, de aeneste som

ikke skal bli forløst i Herrens
beleilige tid etter å ha lidd hans
vrede.

39 For alle de andre skal akom-

b Moses 1:31–33; 7:30.
vs Skape, skapelse.

c Apg 17:28, 29;
Heb 12:9;
vs Guds sønner
og døtre.

25a L&p 29:36–39;
Moses 4:1–4.
vs Djevel.

26a Jes 14:12–17.
vs Lucifer.

27a Luk 10:18.
28a Åp 12:9.

b vs Djevel.

c vs Striden (Krigen)
i Himmelen.

29a Åp 13:7;
2 Ne 2:18; 28:19–23.

31a vs Frafall.
32a L&p 76:26;

Moses 5:22–26.
b vs Fortapelsens

sønner.
34a Mat 12:31–32.

vs Tilgi.
35a 2 Pet 2:20–22;

Alma 39:6.
vs Uopprettelig synd.

b Heb 6:4–6; 1 Ne 19:7;
L&p 132:27.

36a Åp 19:20; 20:10; 21:8;
2 Ne 9:16; 28:23;
Alma 12:16–18;
L&p 63:17.

37a vs Død, åndelig.
38a vs Fortapelsens

sønner.
39a dvs bli forløst, se

vers 38. Alle vil
oppstå. Se Alma
11:41–45.
vs Levendegjøre.
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me frem ved de dødes bopp-
standelse, gjennom cLammets
seier og herlighet, han som ble
slaktet og som var i Faderens
skjød før verdenene ble skapt.
40 Og dette er aevangeliet, det

glade budskap som røsten fra
himlene bar vitnesbyrd til oss
om:
41 At han kom til verden, ja,

Jesus, for å bli akorsfestet for
verden, og for å bbære cverdens
synder og for å dhelliggjøre
verden og erense den fra all
urettferdighet,

42 for at gjennom ham kunne
alle bli afrelst som Faderen
hadde gitt i hans makt og skapt
ved ham,
43 han som forherliger Fade-

ren og frelser alle sine henders
gjerninger unntatt disse forta-
pelsens sønner som fornekter
Sønnen etter at Faderen har
åpenbart ham.

44 Derfor frelser han alle unn-
tatt dem, og de skal gå bort til
aevigvarende bstraff, som er
uendelig straff, som er evig
straff, for å regjere med cdjeve-
len og hans engler i evighet
hvor deres dorm ikke dør og
ilden ikke slukkes, og dette er
deres pine —

45 og dens aende eller dens

sted, ei heller deres pine, kjen-
ner noe menneske,

46 det har ikke vært åpenbart,
ei heller er eller vil det bli åpen-
bart for mennesket, unntatt for
dem som får del i den,

47 ikke desto mindre viser
jeg, Herren, det til mange i et
syn, men tar det straks bort
igjen,

48 derfor, dens ende, bredde,
høyde, adybde og elendighet
forstår de ikke, ikke noe men-
neske, ingen uten dem som blir
bgitt denne cfordømmelse.

49 Og vi hørte røsten si: Skriv
ned synet, for se, dette er slut-
ten av synet om de ugudeliges
lidelser.

50 Og videre bærer vi vitnes-
byrd om, for vi så og hørte, og
dette er Kristi evangeliums
avitnesbyrd om dem som skal
komme frem i de rettferdiges
boppstandelse:

51 Det er de som mottok Jesu
vitnesbyrd og atrodde på hans
navn og ble bdøpt i clikhet med
hans begravelse, idet de ble
dbegravet i vannet i hans navn,
og dette ifølge det bud som han
har gitt,

52 så de ved å holde budene
kunne bli atvettet og brenset fra
alle sine synder og motta Den

b vs Oppstandelse.
c vs Jesus Kristus.

40a 3 Ne 27:13–22.
vs Evangelium;
Forløsningsplan.

41a vs Korsfestelse.
b Jes 53:4–12;

Heb 9:28.
c 1 Joh 2:1–2.
d vs Helliggjørelse.
e vs Forløse, forløst,

forløsning.

42a vs Frelse.
44a L&p 19:6–12.

b vs Fordømme,
fordømmelse.

c vs Djevel.
d Jes 66:24;

Mark 9:43–48.
45a L&p 29:28–29.
48a Åp 20:1.

b dvs idømt,
overgitt til.

c Alma 42:22.

50a vs Vitne, vitnesbyrd.
b vs Oppstandelse.

51a L&p 20:25–27, 37.
b vs Dåp, døpe.
c L&p 128:13.
d Rom 6:3–5.

vs Dåp, døpe —
Dåp ved nedsenking.

52a 2 Ne 9:23;
Moroni 8:25–26.

b vs Ren, renhet.
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Hellige Ånd ved chåndspåleg-
gelse av den som er dordinert
og beseglet til denne ekraft,
53 og kunne seire ved tro

og bli abeseglet ved bforjettel-
sens Hellige Ånd som Faderen
utgyter over alle dem som er
rettferdige og sanne.
54 Det er disse som er aDen

førstefødtes menighet.
55 Det er de i hvis hender Fa-

deren har lagt aalle ting.
56 Det er de som er aprester og

konger, som har mottatt av hans
fylde og hans herlighet,
57 og er Den Aller Høyestes

aprester etter Melkisedeks or-
den, som var etter bEnoks orden,
som var etter den cEnbårne
Sønns orden.
58 Derfor, som skrevet er, de

er aguder, ja, bGuds csønner.
59 Derfor, aalle ting hører dem

til, enten i liv eller død — i det
som er nå eller i det som skal
komme — alt hører dem til, og

de hører Kristus til, og Kristus
hører Gud til.

60 Og de skal aovervinne alle
ting.

61 Derfor, la intet menneske
arose seg av mennesker, men
heller brose seg av Gud som
skal clegge alle fiender under
sine føtter.

62 Disse skal abo i bGuds nær-
vær og hans Kristi nærvær
evindelig og alltid.

63 Disse er ade han skal føre
med seg når han bkommer i
himmelens skyer for å cregjere
på jorden over sitt folk.

64 Disse er de som skal ha del i
den aførste oppstandelse.

65 Disse er de som skal kom-
me frem i de arettferdiges opp-
standelse.

66 Disse er de som er kommet
til aSions bberg og til den leven-
de Guds by, det himmelske sted,
det helligste av alle.

67 Disse er de som er kommet

c vs Hellige Ånds
gave, Den;
Håndspåleggelse.

d vs Ordinere,
ordinasjon.

e vs Myndighet.
53a vs Besegle,

besegling.
b Ef 1:13;

L&p 88:3–5.
vs Forjettelsens
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54a Heb 12:23;
L&p 93:21–22.
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55a 2 Pet 1:3–4;
L&p 50:26–28;
84:35–38.

56a 2M 19:6;
Åp 1:5–6; 20:6.

57a vs Prest,
Melkisedekske
prestedømme, Det.

b 1M 5:21–24.
vs Enok.

c L&p 107:1–4.
58a Sal 82:1, 6;

Joh 10:34–36.
vs Mennesket,
mennesker —
Mennesket kan bli
vår himmelske
Fader lik.

b L&p 121:32.
vs Gud,
guddommen.

c vs Guds sønner
og døtre.

59a Luk 12:42–44;
3 Ne 28:10;
L&p 84:36–38.

60a Åp 3:5; 21:7.
61a Joh 5:41–44;

1 Kor 3:21–23.
b 2 Ne 33:6;

Alma 26:11–16.

vs Herlighet.
c L&p 49:6.

62a Sal 15:1–3; 24:3–4;
1 Ne 15:33–34;
Moses 6:57.

b L&p 130:7.
vs Evig liv.

63a L&p 88:96–98.
vs Annet komme,
Jesu Kristi.

b Mat 24:30.
c L&p 58:22.

vs Jesus Kristus —
Tusenårsriket,
Kristus skal regjere
i tusen år.

64a Åp 20:6.
65a vs Oppstandelse.
66a vs Sion.

b Jes 24:23;
Heb 12:22–24;
Åp 14:1;
L&p 84:2; 133:56.
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til en utallig skare av engler, til
hovedforsamlingen og aEnoks
og bDen førstefødtes menighet.

68 Disse er de hvis navn er
anedtegnet i himmelen, hvor
Gud og Kristus er alles bdom-
mer.

69 Disse er de som er arettfer-
dige mennesker, bfullkommen-
gjort gjennom Jesus, den nye
cpakts mellommann, som utfør-
te denne fullkomne dforsoning
ved å utgyte sitt eget eblod.
70 Disse er de hvis legemer er

acelestiale, hvis bglans er som
csolens, ja, som Guds herlighet,
han som er den høyeste av alle,
om hans herlighet er det skre-
vet at den er som solens på
himmelhvelvingen.
71 Og videre så vi den aterre-

striale verden, og se, og gi akt,
disse er de som er terrestriale,
hvis glans er forskjellig fra Den
førstefødtes menighet som har
mottatt Faderens fylde, likesom
bmånens glans på himmelhvelv-
ingen er forskjellig fra solens.

72 Se, disse er de som døde
auten bloven,

73 og også de som er amenne-
skers ånder som ble holdt i
bvaretekt og som Sønnen be-
søkte og cforkynte devangeliet

for, så de kunne dømmes som
mennesker i kjødet,

74 de som ikke mottok aJesu
vitnesbyrd mens de var i kjødet,
men mottok det senere.

75 Disse er de som er jordens
hederlige mennesker som ble
forblindet ved menneskers list.

76 Disse er de som mottar av
av hans herlighet, men ikke
av hans fylde.

77 Disse er de som mottar av
Sønnens nærvær, men ikke
av Faderens fylde.

78 Derfor er de aterrestriale
legemer og ikke celestiale lege-
mer, og er forskjellige i glans
som månen er forskjellig fra
solen.

79 Disse er de som ikke er
atapre i Jesu vitnesbyrd, derfor
oppnår de ikke vår Guds rikes
krone.

80 Og nå, dette er slutten av
synet som vi så av det terrestri-
ale og som Herren befalte oss å
skrive ned mens vi ennå var i
Ånden.

81 Og videre så vi den atelesti-
ale herlighet, som er en mindre
herlighet, likesom stjernenes
glans på himmelhvelvingen er
forskjellig fra månens glans.

82 Disse er de som ikke

67a L&p 45:9–12.
b Heb 12:23;

L&p 76:53–54.
vs Førstefødte.

68a vs Livets bok.
b vs Jesus Kristus —
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69a L&p 129:3; 138:12.

b Moroni 10:32–33.
c vs Nye og evige

pakt.
d vs Forsoning.
e vs Blod.

70a L&p 88:28–29;
131:1–4; 137:7–10.
vs Celestial
herlighet.

b L&p 137:1–4.
c Mat 13:43.

71a L&p 88:30.
vs Terrestrial
herlighet.

b 1 Kor 15:40–41.
72a L&p 137:7, 9.

b vs Lov.
73a Alma 40:11–14.

vs Ånd.
b L&p 88:99; 138:8.

vs Helvete; Frelse
for de døde.

c 1 Pet 3:19–20; 4:6;
L&p 138:28–37.

d vs Evangelium.
74a vs Vitne, vitnesbyrd.
78a 1 Kor 15:40–42.
79a L&p 56:16.
81a L&p 88:31.

vs Telestial
herlighet.
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mottok Kristi evangelium og
heller ikke aJesu vitnesbyrd.

83 Disse er de som ikke for-
nekter Den Hellige Ånd.

84 Disse er de som blir kastet
ned til ahelvete.
85 Disse er de som ikke skal

bli forløst fra adjevelen før den
bsiste oppstandelse, ikke før
Herren, ja, Kristus, cLammet,
har fullført sitt verk.
86 Disse er de som ikke mottar

hans fylde i den evige verden,
men Den Hellige Ånd gjennom
de terrestriales betjening,

87 og de terrestriale gjennom
de celestiales abetjening.
88 Og likeledes mottar de tele-

stiale den ved tjenende engler
som blir utpekt til å betjene dem
eller som er utpekt til å være
tjenende ånder for dem, for de
skal være arvinger til frelse.

89 Og således så vi i det him-
melske syn den telestiale her-
lighet som overgår all forstand,

90 og intet menneske kjenner
den uten den som Gud har
åpenbart det for.

91 Og således så vi den terre-
striale herlighet som på alle
måter overgår den telestiale her-
lighet, ja, i herlighet og i kraft
og i makt og i herredømme.

92 Og således så vi den celesti-
ale herlighet som overgår alt,
hvor Gud, ja, Faderen, regjerer
på sin trone evindelig og alltid,

93 og alt bøyer seg for hans

trone i ydmyk aærbødighet
og gir ham ære evindelig og
alltid.

94 De som bor i ahans nærhet,
er bDen førstefødtes menighet,
og de ser som de er sett, og
ckjenner som de er kjent da de
har mottatt hans fylde og hans
dnåde,
95 og han gjør dem alikestilt

i kraft og i makt og i herre-
dømme.

96 Og den celestiale herlighet
er én, likesom asolens glans
er én.

97 Og den terrestriale herlig-
het er én, likesom månens glans
er én.

98 Og den telestiale herlighet
er én, likesom stjernenes glans
er én, for likesom én stjerne er
forskjellig fra en annen stjerne i
glans, er også den ene forskjel-
lig fra den andre i herlighet i
den telestiale verden,

99 for disse er de som holder
seg til aPaulus og til Apollos og
til Kefas.

100 Disse er de som sier at de
holder seg, noen til den ene og
noen til den andre, noen til
Kristus og noen til Johannes og
noen til Moses og noen til Elias
og noen til Esaias og noen til
Jesaja og noen til Enok,

101 men de mottok ikke evan-
geliet, ei heller Jesu vitnesbyrd,
ei heller profetene, ei heller den
aevige pakt.

82a L&p 138:21.
84a 2 Ne 9:12;
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vs Helvete.

85a vs Djevel.
b Alma 11:41;

L&p 43:18;

88:100–101.
c vs Guds Lam.

87a L&p 138:37.
93a vs Ærbødighet.
94a L&p 130:7.

b vs Førstefødte.
c 1 Kor 13:12.

d vs Nåde.
95a L&p 29:13; 78:5–7;

84:38; 88:107; 132:20.
96a 1 Kor 15:40–41.
99a 1 Kor 3:4–7, 22.

101a vs Nye og evige
pakt.
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102 Og helt til slutt, disse er
alle de som ikke vil bli samlet
med de hellige for å bli atatt opp
til bDen førstefødtes menighet
og bli mottatt i skyen.

103 Disse er ade som er bløgne-
re og trollmenn og chorkarer, de
som driver hor og enhver som
elsker og taler løgn.
104 Disse er de som lider

aGuds vrede på jorden.
105 Disse er de som lider den

aevige ilds hevn.
106 Disse er de som blir kastet

ned til ahelvete og blider Den
cAllmektige Guds vrede inntil
dtidenes fylde når Kristus har
elagt alle fiender under sine føt-
ter og har ffullkommengjort sitt
verk,
107 når han skal overlevere

riket, legge det uplettet frem
for Faderen og si: Jeg har seiret
og har atråkket bvinpressen ale-
ne, ja, vinpressen med Gud Den
Allmektiges strenge vrede.
108 Da skal han bli kronet med

sin herlighets krone og sitte på
sin makts atrone for å regjere
evindelig og alltid.
109 Men se og gi akt, vi så

den telestiale verdens herlig-
het og dens innbyggere, og de
var utallige som stjernene på

himmelhvelvingen eller som
sanden ved havets bredd,

110 og vi hørte Herrens røst
som sa: Alle disse skal bøye kne,
og hver tunge skal abekjenne
for ham som sitter på tronen
evindelig og alltid,

111 for de skal bli dømt etter
sine gjerninger, og hvert men-
neske skal få sitt eget herredøm-
me i de aboliger som er beredt,
ifølge sine egne bgjerninger,

112 og de skal være Den Aller
Høyestes tjenere, men ahvor
Gud og Kristus bbor, kan de al-
dri i evighet komme.

113 Dette er slutten av synet
som vi så og som vi ble befalt
å skrive mens vi ennå var i
Ånden.

114 Men astore og underfulle
er Herrens gjerninger og bhans
rikes mysterier, som han viste
oss og som overgår all forstand
i herlighet og i makt og i herre-
dømme,

115 som han befalte oss at vi
ikke skulle skrive ned mens vi
ennå var i Ånden og som det
aikke er tillatt for mennesket å
uttale —

116 ei heller er mennesket
aistand til å gjøre dem kjent, for
de kan bare bli sett og bforstått

102a 1 Tess 4:16–17;
L&p 88:96–98.

b L&p 78:21.
103a Åp 21:8;

L&p 63:17–18.
b vs Løgn.
c vs Hor.

104a vs Fordømme,
fordømmelse.

105a Jud 1:7.
106a vs Helvete.

b L&p 19:3–20.
c L&p 87:6.

d Ef 1:10.
e 1 Kor 15:24–28.
f Heb 10:14.

107a Åp 19:15;
L&p 88:106;
133:46–53.

b 1M 49:10–12;
Jes 63:1–3.

108a L&p 137:3.
110a Fil 2:9–11;

Mosiah 27:31.
111a Joh 14:2;

L&p 59:2; 81:6.

b Åp 20:12–13.
vs Gjerninger.

112a L&p 29:29.
b Åp 21:23–27.

114a Åp 15:3;
Mormon 9:16–18;
Moses 1:3–5.

b Jak bok 4:8.
115a 2 Kor 12:4.
116a 3 Ne 17:15–17;

19:32–34.
b 1 Kor 2:10–12.
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ved Den Hellige Ånds kraft som
Gud skjenker dem som elsker
ham og renser seg for ham,
117 til hvem han gir denne an-

ledning til selv å se og vite,
118 så de gjennom Åndens

kraft og tilkjennegivelse mens

de er i kjødet, kan være istand
til å tåle hans nærvær i herlig-
hetens verden.

119 Og herligheten og æren og
herredømmet tilhører Gud og
Lammet evindelig og alltid.
Amen.

KAPITTEL 77

Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i mars 1832
(History of the Church 1:253–255). Profeten skrev: “I forbindelse med
oversettelsen av Skriftene mottok jeg følgende forklaring av Johannes’
åpenbaring” (History of the Church 1:253).

1–4: Dyrene har ånd og vil bo i
evig lykksalighet på en udødelig
jord. 5–7: Denne jorden har en
timelig tilværelse av 7000 år. 8–10:
Forskjellige engler gjengir evange-
liet og betjener jorden. 11: Beseglin-
gen av de 144 000. 12–14: Kristus
vil komme i begynnelsen av det
syvende årtusen. 15: To profeter vil
bli oppreist for den jødiske nasjon.

SPM.: Hva er aglasshavet
som omtales av Johannes i

Åpenbaringens 4. kapittel og
6. vers?
Svar: Det er bjorden i dens hel-

liggjorte, udødelige og cevige
tilstand.

2 Spm.: Hva skal vi forstå
med de fire livsvesener som er
omtalt i samme vers?

Svar: Det er en abilledlig ut-
trykksmåte brukt av åpenbare-
ren Johannes for å beskrive
bhimmelen, cGuds paradis, men-

neskenes, dyrenes, krypdyre-
nes og luftens fuglers dlykke;
det som er av ånd, avbildes i
det som er timelig, og det som
er timelig, avbildes i det som er
av ånd, emenneskets ånd i dets
persons skikkelse, og likeledes
fdyrets ånd og enhver annen
skapning som Gud har skapt.

3 Spm.: Er de fire livsvesener
begrenset til individuelle dyr,
eller forestiller de klasser eller
kategorier?

Svar: De er begrenset til fire
individuelle dyr som ble vist
Johannes, for å symbolisere
herligheten til de forskjellige
klasser av skapninger i deres
bestemte orden eller askapel-
sessfære hvor de gleder seg i
evig blykksalighet.

4 Spm.: Hvordan skal vi forstå
øynene og vingene som dyrene
hadde?

Svar: Øynene forestiller lys og

77 1a L&p 130:6–9.
b L&p 88:17–20, 25–26.
c vs Jord — Jordens

endelige tilstand;
Celestial herlighet.

2a vs Symbolikk.
b vs Himmel.
c vs Paradis.
d vs Glede.
e Ether 3:15–16;

Abr 5:7–8.
vs Ånd.

f Moses 3:19.
3a L&p 93:30; Moses 3:9.

b L&p 93:33–34.
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akunnskap, det vil si, de er fulle
av kunnskap, og deres vinger
forestiller bkraft til å bevege
seg, til å handle, osv.

5 Spm.: Hva forstår vi med de
fire og tyve aeldster som omta-
les av Johannes?

Svar: Vi forstår at disse eldster
som Johannes så, var eldster
som hadde vært btrofaste i evan-
geliets tjeneste og var døde, de
tilhørte de csyv menighetene, og
befant seg da i Guds paradis.

6 Spm.: Hva skal vi forstå med
boken som Johannes så og som
var aforseglet med syv segl?

Svar: Vi skal forstå at den in-
neholder Guds åpenbarte vilje,
bmysterier og gjerninger, de
skjulte ting i hans forvaltning
av denne cjord, i de syv tusen år
av dens løpebane eller dens ti-
melige tilværelse.

7 Spm.: Hva skal vi forstå med
de syv segl som den var forseg-
let med?

Svar: Vi skal forstå at det før-
ste segl inneholder de ting som
hører til det aførste årtusen, det
andre likedan til det andre år-
tusen, og så videre inntil det
syvende.

8 Spm.: Hva forstår vi med de
fire engler som omtales i Åpen-
baringens 7. kapittel og 1. vers?

Svar: Vi forstår at de er fire
engler utsendt fra Gud og som
er gitt makt over jordens fire
hjørner, til å spare og til å ta liv.

Disse er de som har det aevige
evangelium å gi til hver nasjon
og slekt, til hvert tungemål
og folk, med makt til å lukke
himlene, til å besegle til liv
eller kaste ned til bmørkets
regioner.

9 Spm.: Hva forstår vi med
engelen som steg opp fra øst
i Åpenbaringens 7. kapittel og
2. vers?

Svar: Vi forstår at engelen som
steg opp fra øst, er han som er
gitt den levende Guds segl over
aIsraels tolv stammer. Derfor
roper han til de fire engler som
har det evige evangelium, og
sier: Skad ikke jorden, ei heller
havet eller trærne før vi har satt
et segl på vår Guds tjenere i
deres bpanner. Og om dere vil
ta imot det, dette er cElias som
skulle komme for å samle Isra-
els stammer og dgjenopprette
alle ting.

10 Spm.: Når skal de ting som
er omtalt i dette kapitlet, skje?

Svar: Det skal skje i det asjette
årtusen, ved åpningen av det
sjette segl.

11 Spm.: Hva forstår vi med
beseglingen av de et ahundre og
fire og førti tusen fra alle Israels
stammer, tolv tusen fra hver
stamme?

Svar: Vi forstår at de som er
beseglet, er bhøyprester, ordi-
nert til Guds hellige orden for å
forvalte det evige evangelium,

4a vs Kunnskap.
b vs Kraft, makt.

5a Åp 4:4, 10.
b Åp 14:4–5.
c Åp 1:4.

6a Åp 5:1.
b vs Mysterier, Guds.

c vs Jord.
7a L&p 88:108–110.
8a Åp 14:6–7.

b Mat 8:11–12;
22:1–14;
L&p 133:71–73.

9a Åp 7:4–8.

b Esek 9:4.
c vs Elias.
d vs Gjengivelsen

av evangeliet.
10a Åp 6:12–17.
11a Åp 14:3–5.

b vs Høyprest.
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for det er de som er ordinert, fra
hver nasjon og slekt, fra hvert
tungemål og folk, av de engler
som er gitt makt over jordens
nasjoner, for å føre alle som
ønsker det til cDen førstefødtes
menighet.
12 Spm.: Hva forstår vi med ly-

den av abasunene som er nevnt
i Åpenbaringens 8. kapittel?

Svar: Vi forstår at likesom Gud
skapte denne verden på seks
dager og avsluttet sitt verk på
den syvende dag og bhelliget
det og også dannet mennesket
av cjordens støv, på samme
måte vil Gud Herren i begyn-
nelsen av det syvende årtusen
dhelliggjøre jorden og fullende
menneskets frelse og edømme i
alle ting og skal fforløse alle
ting unntatt det som han ikke
har tatt i sin makt etter å ha
beseglet alle ting til alle tings
ende, og lyden av de syv eng-
lers basuner er forberedelsen
og avslutningen av hans verk i
begynnelsen av det syvende

årtusen, forberedelsen av veien
før tiden for hans komme.

13 Spm.: Når skal de ting skje
som står skrevet i Åpenbarin-
gens 9. kapittel?

Svar: De skal skje etter åpnin-
gen av det syvende segl, før
Kristi komme.

14 Spm.: Hva forstår vi med
den lille boken som ble aspist
av Johannes, som står nevnt i
Åpenbaringens 10. kapittel?

Svar: Vi forstår at det var en
oppgave og en hellig handling
for ham å bsamle Israels stam-
mer. Se, dette er Elias som, slik
det står skrevet, må komme og
cgjenopprette alle ting.
15 Spm.: Hva forstår vi med de

to avitnene i Åpenbaringens 11.
kapittel?

Svar: Det er to profeter som
skal bli oppreist for den bjødis-
ke nasjon i de csiste dager ved
dgjenopprettelsens tid, og de
skal profetere til jødene etter at
de er samlet og har bygget byen
Jerusalem i esine fedres land.

KAPITTEL 78

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i mars
1832 (History of the Church 1:255–257). Ordenen ble gitt av Herren
til Joseph Smith for å opprette et lagerhus for de fattige. Det var ikke
alltid ønskelig at de personer Herren talte til i åpenbaringene skulle bli
kjent for verden, derfor blir brødrene i denne og noen senere åpenbarin-
ger tiltalt med andre enn sine egne navn. Da det ikke lenger var nødven -

c L&p 76:51–70.
vs Førstefødte.

12a Åp 8:2.
b 1M 2:1–3;

2M 20:11; 31:12–17;
Mosiah 13:16–19;
Moses 3:1–3;
Abr 5:1–3.

c 1M 2:7.

d L&p 88:17–20.
e vs Jesus Kristus —

Dommer.
f vs Forløse, forløst,

forløsning.
14a Esek 2:9–10; 3:1–4;

Åp 10:10.
b vs Israel — Israels

innsamling.

c Mat 17:11.
15a Åp 11:1–14.

b vs Jøder.
c vs Siste dager.
d vs Gjengivelsen

av evangeliet.
e Amos 9:14–15.
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dig å hemmeligholde disse personers navn, ble deres virkelige navn
senere satt i parentes. Ettersom det i dag ikke er noe presserende behov
for å fortsette med disse hemmelige navn, brukes her bare de virkelige
navn slik de står i originalmanuskriptet.

1–4: De hellige skulle organisere
og opprette et lagerhus. 5–12:
Klok bruk av deres eiendommer vil
føre til frelse. 13–14: Kirken skulle
være uavhengig av jordiske myn-
digheter. 15–16: Mikael (Adam)
tjener under ledelse av Den Hellige
(Kristus). 17–22: De trofaste er vel-
signet, for de skal arve alle ting.

HERREN talte til Joseph
Smith jr. og sa: Lytt til meg,

sier Herren deres Gud, dere
som er ordinert til aDet høye
prestedømme i min kirke og
har kommet sammen,

2 og lytt til aråd fra ham som
har bordinert dere fra det høye,
som skal tale visdoms ord i
deres ører, så frelse kan kom-
me til dere i det som dere har
forelagt meg, sier Gud Herren.

3 For sannelig sier jeg dere,
tiden er kommet og er nå for
hånden, og se og gi akt, det er
nødvendig at det finnes en aor-
ganisasjon blant mitt folk som
kan ordne og ta seg av det som
angår blagerhuset for mitt folks
cfattige, både på dette sted og i
dSions land,
4 og den skal være en perma-

nent og evig organisasjon og

orden i min kirke for å fremme
den sak dere har viet dere til
for å frelse mennesket og for-
herlige deres Fader som er i
himmelen,

5 så dere kan være alikestilt
og knyttet sammen med hen-
syn til himmelske ting, ja, også
i jordiske ting for å oppnå him-
melske ting.

6 For hvis dere ikke er likestilt
i jordiske ting, kan dere ikke
være likestilt i å oppnå him-
melske ting.

7 For hvis dere ønsker at jeg
skal gi dere et sted i den acele-
stiale verden, må dere bforbere-
de dere ved å cgjøre det som
jeg har befalt og har forlangt
av dere.

8 Og nå, sannelig, så sier
Herren, det er nødvendig at
alle ting gjøres av dere som er
knyttet sammen i denne aorden,
for å bforherlige meg,

9 eller, med andre ord, la min
tjener Newel K. Whitney og min
tjener Joseph Smith jr. og min
tjener Sidney Rigdon sitte i råd
med de hellige som er i Sion,

10 ellers vil aSatan forsøke å
vende deres hjerter bort fra
sannheten så de blir forblindet

78 1a vs Melkisedekske
prestedømme, Det.

2a vs Råd.
b vs Ordinere,

ordinasjon.
3a L&p 82:11–12, 15–21.

b L&p 72:9–10; 83:5–6.

c L&p 42:30–31.
vs Velferd.

d L&p 57:1–2.
5a L&p 49:20.

vs Innvie,
innvielsesloven.

7a vs Celestial

herlighet.
b L&p 29:8; 132:3.
c L&p 82:10.

8a L&p 92:1.
b Moses 1:39.

10a vs Djevel.



Lære og pakter 78:11–22 160

og ikke forstår det som er beredt
for dem.
11 Derfor gir jeg dere et bud

om å forberede og organisere
dere ved å slutte dere sammen
i en evig apakt som ikke kan
brytes.

12 Og den som bryter den,
skal miste sitt embede og sin
plass i kirken og skal overlates
til aSatans tuktelse inntil forløs-
ningens dag.
13 Se, dette er den forberedel-

se jeg forbereder dere med, og
den grunnvoll og det mønster
jeg gir dere hvorved dere kan
utføre de befalinger jeg har gitt
dere,

14 for at kirken, ved mitt for-
syn til tross for de atrengsler
som skal komme over dere, kan
stå uavhengig over alle andre
skapninger under den celestia-
le verden,

15 for at dere kan motta den
akrone som er beredt for dere og
bli satt til å bherske over mange
riker, sier Gud Herren, Sions
Hellige, som har lagt grunnvol-
len til cAdam-ondi-Ahman,
16 han som utvalgte aMikael

deres fyrste og befestet hans
føtter og plasserte ham i det

høye og ga ham frelsens nøkler
ved råd og veiledning fra Den
Hellige som er uten dagers be-
gynnelse og livs ende.

17 Sannelig, sannelig sier jeg
dere, dere er små barn, og dere
har ennå ikke forstått hvor
store velsignelser Faderen har i
sine egne hender og har beredt
for dere,

18 og dere kan ikke atåle alle
ting nå, vær likevel ved godt
mot, for jeg vil blede dere. Riket
er deres, rikets velsignelser er
deres, og cevighetens rikdom-
mer er deres.

19 Og den som mottar alle
ting med atakknemlighet, skal
bli forherliget, og jordiske ting
skal han få i tillegg, ja, ett bhun-
dre fold, ja, mer.

20 Gjør derfor de ting som jeg
har befalt dere, sier deres For-
løser, ja, Sønnen aAhman, som
bereder alle ting før han btar
dere opp,

21 for dere er aDen førstefød-
tes menighet, og han vil bta
dere opp i en sky og gi enhver
hans del.

22 Og den som er en trofast og
aklok bforvalter, skal arve calle
ting. Amen.

11a vs Pakt.
12a 1 Kor 5:5;

L&p 82:21; 104:8–10.
14a L&p 58:2–4.
15a vs Krone;

Opphøyelse.
b Åp 5:10;

L&p 76:56–60;
132:19.

c vs Adam-ondi-
Ahman.

16a L&p 27:11;
107:54–55.
vs Adam.

18a Joh 16:12;
3 Ne 17:2–3;
L&p 50:40.

b L&p 112:10.
c vs Evig liv.

19a Mosiah 2:20–21.
vs Takknemlig,
takknemlighet,

takksigelse.
b Mat 19:29.

20a L&p 95:17.
b 1 Tess 4:17.

21a L&p 76:53–54.
b L&p 88:96–98.

22a L&p 72:3–4.
b vs Forvalter,

forvaltning.
c L&p 84:38.
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KAPITTEL 79
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i mars
1832 (History of the Church 1:257).

1–4: Jared Carter blir kalt til å for-
kynne evangeliet ved Trøsteren.

SANNELIG sier jeg deg, det
er min vilje at min tjener

Jared Carter skulle reise tilbake
til den østlige del av landet,
fra sted til sted og fra by til
by i kraft av den aordinasjon
han er blitt ordinert med, og
forkynne godt budskap om

stor glede, ja, det evige evan-
gelium.

2 Og jeg vil sende ham aTrøs-
teren, som skal lære ham sann-
heten og den vei han skal gå,

3 og hvis han er trofast, vil jeg
igjen krone ham med kornbånd.

4 Derfor, fryd deg i ditt hjerte,
min tjener Jared Carter, og afrykt
ikke, sier din Herre, ja, Jesus
Kristus. Amen.

KAPITTEL 80
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i mars
1832 (History of the Church 1:257).

1–5: Stephen Burnett og Eden
Smith kalles til å forkynne hvor
som helst de måtte ønske .

SANNELIG, så sier Herren
til deg, min tjener Stephen

Burnett: Gå, ja, gå ut i verden og
aforkynn evangeliet for enhver
skapning som kan høre din røst.
2 Og ettersom du ønsker en

ledsager, vil jeg gi deg min
tjener Eden Smith.

3 Derfor, gå ut og forkynn
mitt evangelium, enten mot
nord eller syd, mot øst eller vest,
det være det samme, for dere
kan ikke gå feil.

4 Forkynn derfor det som dere
har hørt og virkelig tror og avet
er sant.

5 Se, dette er hans vilje som
har akalt dere, deres Forløser,
ja, Jesus Kristus. Amen.

KAPITTEL 81
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i mars
1832 (History of the Church 1:257–258). Frederick G. Williams kalles
til å være en høyprest og rådgiver i Det høye prestedømmes president-
skap. De historiske opptegnelser viser at da denne åpenbaringen ble
mottatt i mars 1832, ble Jesse Gause kalt til å være Joseph Smiths rådgiver i

79 1a L&p 52:38.
vs Ordinere,
ordinasjon.

2a Joh 14:26.

vs Talsmann.
4a L&p 68:5–6.

80 1a Mark 16:15.
4a vs Vitne, vitnesbyrd.

5a vs Kall, kalle,
kalt av Gud.
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presidentskapet, men da han ikke fortsatte å leve på en måte som var i pakt
med denne utnevnelsen, ble kallet senere gitt til Frederick G. Williams.
Åpenbaringen (datert mars 1832) skulle betraktes som et skritt på veien
til den offisielle organiseringen av Det første presidentskap. Stillingen
som rådgiver i dette presidentskapet nevnes spesielt, og det blir forklart
hvor ærverdig dette kallet er. Bror Gause tjenestegjorde en tid, men ble
utelukket av Kirken i desember 1832. Bror Williams ble beskikket til
dette spesielle embedet den 18. mars 1833.

1–2: Det første presidentskap in-
nehar alltid rikets nøkler. 3–7:
Hvis Frederick G. Williams er tro-
fast i sitt kall, vil han arve evig liv.

SANNELIG, sannelig sier jeg
deg, min tjener Frederick G.

Williams: Lytt til røsten fra ham
som taler, til Herren din Guds
ord, og gi akt på det kall som
du er kalt til, ja, til å være en
ahøyprest i min kirke og en
rådgiver for min tjener Joseph
Smith jr.,
2 til hvem jeg har gitt arikets

nøkler som alltid tilhører bDet
høye prestedømmes presi-
dentskap:

3 Derfor, sannelig, jeg aner-
kjenner ham og vil velsigne
ham, og også deg, i den grad du
er trofast i rådsarbeide, i det
embede jeg har utpekt deg til,

alltid i bønn, både høyt og i ditt
hjerte, offentlig og i lønndom,
og også i ditt kall når du forkyn-
ner evangeliet i de levendes
land og blant dine brødre.

4 Og ved å gjøre disse ting, vil
du gjøre det største gode mot
dine medmennesker og gi stør-
re aherlighet til ham som er din
Herre.

5 Derfor, vær trofast, forbli i
det embede jeg har utpekt deg
til, astyrk de svake, løft de hen-
gende hender, og bgi kraft til de
cvaklende knær.
6 Og hvis du er trofast inntil

enden, skal du få audødelig-
hetens krone og bevig liv i de
cboliger jeg har beredt i min
Faders hus.

7 Se, og gi akt, dette er ordene
fra Alfa og Omega, ja, Jesus
Kristus. Amen.

KAPITTEL 82

Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Jackson fylke, Missouri,
den 26. april 1832 (History of the Church 1:267–269). Foranledningen
var et rådsmøte for hele Kirken hvor profeten Joseph Smith ble oppholdt
som president for Det høye prestedømme, et embede han tidligere var

81 1a vs Høyprest.
2a vs Nøkler,

prestedømmets.
b L&p 107:8–9, 22.

vs Første
presidentskap.

4a Moses 1:39.
5a Mosiah 4:15–16.

b L&p 108:7.
c Jes 35:3.

6a vs Udødelig,
udødelighet.

b vs Evig liv;
Opphøyelse.

c Joh 14:2–3;
L&p 59:2; 106:8.
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blitt ordinert til under en konferanse av høyprester, eldster og medlemmer i
Amherst, Ohio, den 25. januar 1832 (se forordet til kapittel 75). Tidlige-
re uvanlige navn ble brukt under utgivelsen av denne åpenbaringen for å
skjule den egentlige identitet til de personer som er nevnt (se forordet til
kapittel 78).

1–4: Av den som mye er gitt, skal
mye kreves. 5–7: Mørket regjerer i
verden. 8–13: Herren er forpliktet
når vi gjør som han sier. 14–18:
Sion må tilta i skjønnhet og hellig-
het. 19–24: Enhver skulle søke å
ivareta sin nestes interesser.

SANNELIG, sannelig sier jeg
dere, mine tjenere, at i den

grad dere har atilgitt hverandre
deres overtredelser, således vil
også jeg, Herren, tilgi dere.

2 Likevel er det noen blant
dere som har syndet mye, ja,
adere har alle syndet, men san-
nelig sier jeg dere, vær på vakt
fra nå av og avstå fra synd for
at ikke store straffedommer
skal komme over deres hoder.
3 For den som amye er gitt, av

ham skal mye bkreves, og den
som csynder mot det større dlys,
skal få større fordømmelse.

4 Dere påkaller mitt navn for
å motta aåpenbaringer, og jeg
gir dem til dere, og i den grad
dere ikke holder mine ord som
jeg gir dere, blir dere overtre-
dere, og brettferdighet og dom

er straffen som er knyttet til
min lov.

5 Derfor, det jeg sier til én, sier
jeg til alle: aVær på vakt, for
bmotstanderen utvider sitt her-
redømme, og cmørket regjerer,

6 og Guds vrede er opptent
mot jordens innbyggere, og in-
gen gjør godt, for alle er kommet
på aavveie.
7 Og nå, sannelig sier jeg dere,

jeg, Herren, vil ikke tilregne dere
noen asynd, gå bort og synd ikke
mer, men til den sjel som syn-
der, skal de btidligere synder
tillegges, sier Herren deres Gud.

8 Og videre sier jeg dere: Et
anytt bud gir jeg dere, så dere
kan forstå min vilje med dere,

9 eller med andre ord, jeg gir
dere anvisninger for hvordan
dere kan avandre for meg, så
det kan bli dere til frelse.

10 Jeg, Herren, er aforpliktet
når dere gjør som jeg sier, men
når dere ikke gjør som jeg sier,
har dere intet løfte.

11 Derfor, sannelig sier jeg dere
at det er nødvendig at mine
tjenere Edward Partridge og

82 1a Mat 6:14–15;
L&p 64:9–11.

2a Rom 3:23.
3a Luk 12:48;

Jak brev 4:17.
vs Ansvarlig.

b vs Forvalter,
forvaltning.

c vs Frafall; Synd.
d Joh 15:22–24.

vs Lys, Kristi lys.
4a vs Åpenbaring.

b vs Rettferdig,
rettferdighet.

5a vs Våke, vektere.
b vs Djevel.
c vs Mørke, åndelig.

6a Rom 3:12; L&p 1:16.
7a vs Synd.

b L&p 1:32–33; 58:43.

8a Joh 13:34.
9a L&p 43:8.

10a Jos 23:14;
1 Kong 8:23;
L&p 1:38; 130:20–21.
vs Velsigne,
velsignet,
velsignelse;
Lydighet, lydig,
(ad)lyde.
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Newel K. Whitney, A. Sidney
Gilbert og Sidney Rigdon og
min tjener Joseph Smith og John
Whitmer og Oliver Cowdery og
W.W. Phelps og Martin Harris i
deres forskjellige forvaltninger
knyttes asammen i et bånd og i
en pakt som ikke kan brytes ved
overtredelse uten at straffen
følger umiddelbart,

12 for å ivareta de fattiges an-
liggender og alt som henhører
til biskopsrådet, både i Sions
land og i Kirtlands land,

13 for jeg har innviet Kirtlands
land i min egen beleilige tid til
gavn for Den Aller Høyestes
hellige og til en astav i Sion.

14 For Sion må tilta i skjønnhet
og i hellighet, hennes grenser
må utvides, hennes staver må
styrkes, ja, sannelig sier jeg dere,
aSion må stå opp og iføre seg
sine bskjønne klær.

15 Derfor gir jeg dere dette
bud at dere binder dere ved
denne pakt, og det skal gjøres i
henhold til Herrens lover.

16 Se, jeg har også en vis hen-
sikt med dette til deres beste.

17 Og dere skal være alikestilt,
eller med andre ord, dere skal
ha samme krav på eiendomme-
ne, for å kunne ivareta deres for-
valtning, enhver i henhold til
sine ønsker og behov, i den grad
hans ønsker er rettferdige —

18 og alt dette til gavn for den
levende Guds kirke, for at en-
hver kan utvikle sitt atalent, for
at enhver kan tilegne seg andre
talenter, ja, ett hundre fold,
som skal legges i Herrens
blagerhus og bli hele kirkens
felles eiendom,

19 idet enhver søker å ivareta
sin nestes interesser og gjøre
alle ting med aøyet ene og alene
vendt mot Guds ære.

20 Denne aorden har jeg bestemt
skal være en evigvarende orden
for dere og for deres etterfølge-
re, i den grad dere ikke synder.

21 Og den sjel som synder
mot denne pakt og forherder
sitt hjerte mot den, skal be-
handles i henhold til min kir-
kes lover og skal overlates til
aSatans tuktelse inntil forløs-
ningens dag.

22 Og nå, sannelig sier jeg
dere, og dette er visdom, gjør
dere venner ved den urettfer-
dige mammon, og de vil ikke
ødelegge dere.

23 Overlat dommen til meg
alene, for den hører meg til og
jeg vil agjengjelde. Fred være
med dere, mine velsignelser er
fortsatt med dere.

24 For ariket er fremdeles de-
res, og skal være det evindelig
hvis dere ikke faller fra deres
trofasthet. Slik er det. Amen.

11a L&p 78:3–7, 11–15.
13a Jes 33:20; 54:2.

vs Stav.
14a vs Sion.

b Jes 52:1;
L&p 113:7–8.

17a L&p 51:3.
vs Innvie,
innvielsesloven.

18a Mat 25:14–30;
L&p 60:13.
vs Gave; Gaver,
Åndens.

b L&p 42:30–34, 55;
119:1–3.
vs Lagerhus.

19a L&p 88:67.
vs Øye, øyne.

20a vs Forente orden.
21a L&p 104:8–10.
23a Rom 12:19;

Mormon 3:15.
24a Luk 12:32;

L&p 64:3–5.
vs Rike, Guds eller
himmelens.



165 Lære og pakter 83:1–6

KAPITTEL 83
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Independence, Missouri,
den 30. april 1832 (History of the Church 1:269–270). Denne åpenba-
ringen ble mottatt mens profeten satt i rådsmøte med sine brødre.

1–4: Kvinner og barn har krav på
underhold fra sine ektemenn og
fedre. 5–6: Enker og foreldreløse
barn har krav på underhold fra
Kirken.

SANNELIG, så sier Herren i
tillegg til kirkens lover om

kvinner og barn som tilhører
kirken og som har amistet sine
ektemenn eller fedre:
2 Kvinner har akrav på under-

hold av sine menn inntil deres
ektemenn blir tatt bort, og hvis
de ikke er overtredere, skal de
ha samfunn med kirken.

3 Og hvis de ikke er trofaste,

skal de ikke ha del i kirkens
fellesskap, likevel kan de forbli
på sin tildelte arv i henhold til
landets lover.

4 Alle abarn har krav på un-
derhold av sine foreldre inntil
de er myndige.

5 Og deretter har de krav på
kirken, eller med andre ord på
Herrens alagerhus, hvis deres
foreldre ikke har noe de kan gi
dem som arv.

6 Og lagerhuset skal opprett-
holdes ved gaver som innvies
til kirken, og aenker og foreldre-
løse skal forsørges, likeledes de
bfattige. Amen.

KAPITTEL 84
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den
22. og 23. september 1832 (History of the Church 1:286–295). I løpet
av september måned hadde eldstene begynt å vende tilbake fra sin misjon
i de østlige delstatene og avla rapport om sitt arbeide. Mens de var
forsamlet i denne gledesstund, ble følgende åpenbaring mottatt. Profeten
kaller den en åpenbaring om prestedømmet.

1–5: Det nye Jerusalem og templet
vil bli bygget i Missouri. 6–17:
Prestedømslinjen fra Moses til
Adam. 18–25: Det større preste-
dømme har nøkkelen til kunnskap-
en om Gud. 26–32: Det mindre
prestedømme har nøkkelen til eng-
lers betjening og det forberedende
evangelium. 33–44: Menn oppnår

evig liv gjennom prestedømmets
ed og pakt. 45–53: Kristi Ånd opp-
lyser alle mennesker, og verden lig-
ger i synd. 54–61: De hellige må
vitne om det de har mottatt. 62–
76: De skal forkynne evangeliet,
og tegn vil følge. 77–91: Eldstene
skal gå ut uten pung eller skreppe,
og Herren vil ivareta deres behov.

83 1a Jak brev 1:27.
2a 1 Tim 5:8.
4a Mosiah 4:14.
5a L&p 78:3.

vs Lagerhus.
6a vs Enke.

b Mosiah 4:16–26;
Hel 4:11–13;

L&p 42:30–39.
vs Fattig.
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92–97: Pestsykdommer og forban-
nelser venter dem som forkaster
evangeliet. 98–102: Den nye sang
til Sions forløsning. 103–110: En-
hver må bli i sitt eget embede og
arbeide i sitt eget kall. 111–120:
Herrens tjenere skal forkynne øde-
leggelsens vederstyggelighet i de
siste dager.

EN åpenbaring fra Jesus
Kristus til hans tjener Joseph

Smith jr. og seks eldster mens
de forenet sine hjerter og ahevet
sin røst opp mot det høye.

2 Ja, Herrens ord om sin kirke,
opprettet i de siste dager for å
agjenopprette hans folk slik
han har talt ved sine bprofeters
munn, og for å samle hans chel-
lige, så de kan stå på dSions
berg som skal være byen eDet
nye Jerusalem.

3 Byen som skal bygges og
skal begynne på atempeltom-
ten, som er utpekt ved Herrens
finger ved delstaten Missouris
grense mot vest, og ble innviet
av Joseph Smith jr. og andre i
hvem Herren hadde velbehag.

4 Sannelig, dette er Herrens
ord, at byen aDet nye Jerusalem
skal bli bygget ved at de hellige
samles og skal begynne på det-
te sted, ja, på templets sted, et

btempel som skal oppføres i
denne generasjon.

5 For sannelig, denne genera-
sjon skal ikke helt gå bort før et
hus skal bli bygget til Herren,
og en sky skal hvile over det, en
sky som endog skal være den
aHerrens herlighet som skal
fylle huset.

6 Og Mose sønner med hensyn
til det hellige prestedømme som
han mottok ved sin svigerfar
aJetros bhånd:
7 Og Jetro mottok det ved

Kalebs hånd,
8 og Kaleb mottok det ved Eli-

hus hånd,
9 og Elihu ved Jeremias’ hånd,
10 og Jeremias ved Gads hånd,
11 og Gad ved Esaias’ hånd,
12 og Esaias mottok det ved

Guds hånd.
13 Esaias levde i Abrahams da-

ger og ble velsignet av ham —
14 den samme aAbraham mot-

tok prestedømmet av bMelkise-
dek, som mottok det gjennom
sine fedres slektslinje like til
cNoah,
15 og fra Noah til aEnok gjen-

nom deres fedres slektslinje,
16 og fra Enok til aAbel som

ble drept på grunn av bsin brors
sammensvergelse og cmottok
prestedømmet på Guds befaling

84 1a vs Bønn.
2a vs Israel — Israels

innsamling.
b Apg 3:19–21.
c vs Hellig.
d Jes 2:2–5;

Heb 12:22;
Åp 14:1;
L&p 76:66; 84:32;
133:18, 56.

e Ether 13:2–11;

L&p 42:8–9;
45:66–67;
Trosart 1:10.
vs Jerusalem,
Det nye.

3a L&p 57:3.
4a vs Jerusalem,

Det nye.
b vs Tempel,

Herrens hus.
5a L&p 45:67; 64:41–43;

97:15–20; 109:12, 37.
6a vs Jetro.

b vs Håndspåleggelse.
14a vs Abraham.

b vs Melkisedek.
c vs Noah, patriark

i Bibelen.
15a vs Enok.
16a vs Abel.

b Moses 5:29–32.
c L&p 107:40–57.
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ved sin far dAdams hånd, han
som var det første menneske —

17 hvilket aprestedømme fort-
setter i Guds kirke i alle gene-
rasjoner og er uten dagers
begynnelse eller års ende.
18 Og Herren meddelte også

et aprestedømme til bAron og
hans ætt gjennom alle deres
generasjoner, et prestedømme
som også fortsetter og cbestår
for evig sammen med det pres-
tedømme som er etter Guds
helligste orden.
19 Og dette større prestedøm-

me forvalter evangeliet og har
nøkkelen til arikets mysterier,
ja, endog nøkkelen til bkunn-
skapen om Gud.

20 Derfor, i dets aordinanser
blir guddommelighetens kraft
tilkjennegitt,

21 og uten prestedømmets
ordinanser og prestedømmets
amyndighet, blir ikke guddom-
melighetens kraft tilkjennegitt
for mennesker i kjødet,
22 for uten dette kan intet

amenneske se Guds, ja, Faderens
åsyn og leve.
23 Nå, dette lærte aMoses Isra-

els barn tydelig i villmarken og

søkte flittig å bhelliggjøre sitt
folk, så de kunne cse Guds åsyn,
24 men de aforherdet sine

hjerter og kunne ikke tåle hans
nærvær, derfor sverget Herren
i sin bvrede, for hans vrede var
opptent mot dem, at de ikke
skulle cgå inn til hans hvile mens
de var i villmarken, en hvile
som er fylden av hans herlighet.

25 Derfor tok han aMoses ut
fra deres midte, og likedan det
hellige bprestedømme,
26 og det mindre aprestedøm-

me fortsatte, et prestedømme
som har bnøkkelen til cenglers
betjening og det forberedende
evangelium,

27 og dette evangelium er aom-
vendelsens og bdåpens evange-
lium til csyndenes forlatelse og
de dkjødelige buds elov som
Herren i sin vrede lot fortset-
te med Arons hus blant Israels
barn inntil fJohannes som Gud
oppreiste, som var gfylt av
Den Hellige Ånd, like fra sin
mors liv.

28 For han ble døpt mens han
ennå var i sin barndom, og ble
ordinert og gitt denne myndig-
het av en Guds engel da han

d vs Adam.
17a Alma 13:1–19;

Abr 2:9, 11.
vs Melkisedekske
prestedømme, Det.

18a vs Aronske
prestedømme, Det.

b vs Aron, bror
av Moses.

c L&p 13:1.
19a L&p 63:23;

107:18–19.
vs Mysterier, Guds.

b Abr 1:2.
20a vs Ordinanser.
21a vs Myndighet;

Prestedømme.
22a L&p 67:11.
23a 2M 19:5–11; 33:11.

b vs Helliggjørelse.
c 2M 24:9–11;

L&p 93:1.
24a 2M 20:18–21; 32:8;

5M 9:23;
1 Ne 17:30–31, 42.

b Sal 95:8;
Heb 3:8–11;
Jak bok 1:7–8;
Alma 12:36.

c jso, 2M 34:1–2;
4M 14:23;
Heb 4:1–11.

25a 5M 34:1–5.
b vs Melkisedekske

prestedømme, Det.
26a vs Aronske

prestedømme, Det.
b L&p 13:1.
c L&p 107:20.

27a vs Omvende,
omvendelse.

b vs Dåp, døpe.
c vs Syndsforlatelse.
d Heb 7:11–16.
e vs Moseloven.
f vs Døperen

Johannes.
g Luk 1:15.
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var åtte dager gammel: Til å
omstyrte jødenes rike og agjøre
Herrens vei rett for hans folks
åsyn, til å berede dem for Her-
rens komme, han som har fått
ball makt i sin hånd.

29 Og videre, embedene eldste
og biskop er nødvendige atilføy-
elser til det høye prestedømme.

30 Og videre, embedene lærer
og diakon er nødvendige til-
føyelser til det mindre preste-
dømme, et prestedømme som
ble bekreftet på Aron og hans
sønner.

31 Derfor, som jeg sa om Mose
sønner, for Mose sønner og
også Arons sønner skal bære
frem et antagelig aoffer, og skal
ofre i Herrens hus, et hus som
skal bygges til Herren i denne
generasjon på det innviede bsted
som jeg har utpekt —

32 og Mose og Arons sønner
skal bli fylt med Herrens aher-
lighet i Herrens hus på bSions
berg. Dere er disses sønner, og
det er også mange andre som
jeg har kalt og sendt ut for å
bygge opp min ckirke.

33 For alle som er atrofaste
og mottar disse to bprestedøm-
mer som jeg har omtalt, og for-
edler sine kall, er chelliggjort av

Ånden til fornyelse av sine
legemer.

34 De blir Mose og Arons søn-
ner og aAbrahams bætt, og kir-
ken og riket og cGuds utvalgte.
35 Og videre, alle som mottar

dette prestedømme, mottar meg,
sier Herren,

36 for den som mottar mine
tjenere, amottar meg,
37 og den som amottar meg,

mottar min Fader,
38 og den som mottar min

Fader, mottar min Faders rike,
derfor, aalt som min Fader har,
skal bli gitt ham.

39 Og dette er ifølge den aed
og pakt som tilhører preste-
dømmet.

40 Derfor, alle som mottar
prestedømmet, mottar fra min
Fader denne ed og pakt som
han ikke kan bryte, ei heller
kan den rokkes.

41 Men enhver som abryter
denne pakt etter å ha mottatt
den og vender seg helt bort fra
den, skal bikke få tilgivelse for
sine synder i denne verden, ei
heller i den kommende verden.

42 Og ve alle dem som ikke vil
ta imot dette prestedømme som
dere har mottatt og som jeg nå
bekrefter på dere som er tilstede

28a Jes 40:3; Mat 3:1–3;
Joh 1:23.

b Mat 28:18; Joh 17:2;
1 Pet 3:22;
L&p 93:16–17.

29a L&p 107:5.
31a L&p 128:24.

b L&p 57:3.
32a vs Herlighet.

b Heb 12:22;
L&p 76:66; 84:2;
133:56.

c vs Jesu Kristi Kirke.

33a vs Verdig, verdighet.
b vs Prestedømme.
c vs Helliggjørelse.

34a Gal 3:29;
Abr 2:9–11.
vs Abraham —
Abrahams ætt.

b L&p 132:30–32.
vs Pakten med
Abraham.

c vs Utvalgte, De.
36a Mat 10:40–42;

Luk 10:16;

L&p 112:20.
37a Joh 13:20.
38a Luk 12:43–44;

Rom 8:32;
Åp 21:7;
3 Ne 28:10;
L&p 132:18–20.
vs Opphøyelse.

39a vs Prestedømmets
ed og pakt.

41a vs Frafall.
b L&p 76:34–38;

132:27.
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her i dag, med min egen røst
fra himmelen, og jeg har selv
befalt de himmelske hærskarer
og mine aengler å våke over
dere.

43 Og nå gir jeg dere en befa-
ling at dere skal ta dere i vare
og gi flittig aakt på det evige
livs ord.
44 For dere skal aleve ved hvert

ord som går ut av Guds munn.
45 For aHerrens ord er sannhet,

og det som er bsannhet er lys, og
det som er lys er Ånd, ja, Jesu
Kristi Ånd.

46 Og Ånden gir alys til bhvert
menneske som kommer til ver-
den, og Ånden opplyser hvert
menneske i verden som lytter
til Åndens røst.
47 Og enhver som lytter til

Åndens røst, kommer til Gud,
ja, Faderen.

48 Og Faderen alærer ham om
bpakten som han har fornyet og
bekreftet på dere, som er bekref-
tet på dere for deres skyld, og
ikke bare for deres skyld, men
for hele verdens skyld.

49 Og hele averden ligger i
synd og stønner under bmørke
og under syndens trelldom.

50 Og ved dette kan dere vite at
de er under asyndens btrelldom,
fordi de ikke kommer til meg.

51 For den som ikke kommer
til meg, er under syndens trell-
dom.

52 Og den som ikke tar imot
min røst, kjenner ikke amin røst
og er ikke av meg.

53 Og ved dette kan dere kjen-
ne den rettferdige fra den ugu-
delige og at hele averden nå
bstønner under csynd og mørke.
54 Og deres sinn har tidligere

vært formørket på grunn av
avantro, og fordi dere har be-
handlet lettsindig de ting som
dere har mottatt —

55 denne aforfengelighet og
vantro har bragt hele kirken
under fordømmelse.

56 Og denne fordømmelse hvi-
ler over Sions barn, ja, alle.

57 Og de skal forbli under
denne fordømmelse inntil de
omvender seg og husker den
nye apakt, endog bMormons
bok og de ctidligere bud som
jeg har gitt dem, ikke bare med
ord, men ved å dgjøre det som
jeg har skrevet,

58 så de kan bære frukt som er
deres Faders rike verdig, hvis
ikke, vil en plage og straffedom
bli utøst over Sions barn.

59 For skal rikets barn vanhel-
lige mitt hellige land? Sannelig
sier jeg dere: Nei.

42a L&p 84:88.
43a 1 Ne 15:23–25;

L&p 1:14.
44a 5M 8:3; Mat 4:4;

L&p 98:11.
45a Sal 33:4.

vs Guds ord.
b vs Sannhet.

46a vs Samvittighet;
Lys, Kristi lys.

b Joh 1:9;

L&p 93:2.
48a vs Inspirasjon,

inspirere.
b vs Pakt; Nye og

evige pakt.
49a 1 Joh 5:19.

b vs Mørke, åndelig.
50a vs Synd.

b Gal 4:9.
52a Joh 10:27.
53a vs Verden.

b Rom 8:22;
Moses 7:48.

c vs Verdslighet.
54a vs Vantro.
55a vs Verdiløs,

forfengelig.
57a Jer 31:31–34.

b vs Mormons bok.
c 1 Ne 13:40–41.
d Jak brev 1:22–25;

L&p 42:13–15.
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60 Sannelig, sannelig sier jeg
til dere som nå hører mine aord,
som er min røst: Velsignet er
dere i den grad dere mottar
dette,

61 for jeg vil atilgi dere deres
synder med dette bud, så dere
kan forbli standhaftige i deres
sinn, i bandektighet og i bønnens
ånd når dere bærer vitnesbyrd
til all verden om de ting som er
blitt meddelt dere.

62 Derfor, agå ut i all verden,
og hvor som helst dere ikke
selv kan gå, skal dere sende an-
dre, så vitnesbyrdet kan komme
fra dere til hver eneste skapning
i hele verden.

63 Og som jeg sa til mine apost-
ler, så sier jeg også til dere, for
dere er mine aapostler, ja, Guds
høyprester, dere er de som min
Fader har bgitt meg, dere er
mine cvenner,
64 derfor, som jeg sa til mine

apostler, sier jeg også til dere,
at enhver asjel som btror på deres
ord og blir døpt i vann til csyn-
denes forlatelse, skal motta dDen
Hellige Ånd.

65 Og disse ategn skal følge
dem som tror:
66 I mitt navn skal de gjøre

mange vidunderlige agjerninger,

67 i mitt anavn skal de drive ut
djevler,

68 i mitt navn skal de ahelbre-
de de syke,

69 i mitt navn skal de åpne de
blindes øyne og de døves ører,

70 og den stummes tunge skal
tale,

71 og hvis noe menneske gir
dem agift, skal den ikke skade
dem,

72 og en slanges gift skal ikke
ha makt til å skade dem.

73 Men en befaling gir jeg dem,
at de ikke skal arose seg av dis-
se ting, ei heller tale om dem til
verden, for disse ting er gitt dere
for å være dere til gavn og frelse.

74 Sannelig, sannelig sier jeg
dere, de som ikke tror deres ord
og ikke blir adøpt i vann i mitt
navn til sine synders forlatelse,
så de kan motta Den Hellige
Ånd, skal bli bfordømt og skal
ikke komme inn i min Faders
rike hvor min Fader og jeg er.

75 Og denne åpenbaring og
befaling til dere trer i kraft for
hele verden i denne selvsamme
stund, og evangeliet er til alle
som ikke har mottatt det.

76 Men sannelig sier jeg til alle
dem som riket er blitt gitt til:
Fra dere må det forkynnes til

60a L&p 18:34–36.
61a Dan 9:9.

vs Tilgi.
b L&p 43:34;

88:121; 100:7.
62a Mark 16:15;

L&p 1:2–5.
vs Misjonærarbeide.

63a vs Apostel.
b 3 Ne 15:24;

L&p 50:41–42.
c Joh 15:13–15;

L&p 93:45.
64a vs Sjel.

b Mark 16:15–16.
vs Tro.

c vs Syndsforlatelse.
d vs Hellige Ånds

gave, Den.
65a Mark 16:17–18.

vs Tegn.
66a vs Gjerninger.
67a Mat 17:14–21.
68a vs Helbrede,

helbredelse.
71a Mark 16:18;

Apg 28:3–9;
L&p 24:13;
124:98–100.

73a L&p 105:24.
vs Stolthet.

74a 2 Ne 9:23;
L&p 76:50–52.
vs Dåp, døpe —
Helt avgjørende.

b Joh 3:18.
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dem for at de skal omvende seg
fra sine tidligere onde gjernin-
ger, for de skal irettesettes for
sine onde hjerters vantro, og
deres brødre i Sion for sitt opp-
rør mot dere på den tid jeg
sendte dere.
77 Og videre sier jeg dere, mine

venner, for fra nå av skal jeg kal-
le dere venner, det er nødvendig
at jeg gir dere denne befaling,
så dere blir lik mine venner i de
dager da jeg var hos dem og
gikk omkring og forkynte evan-
geliet i min kraft,

78 for jeg lot dem ikke ta med
seg apung eller skreppe, heller
ikke to kjortler.

79 Se, jeg sender dere ut for å
prøve verden, og arbeideren er
sin alønn verdt.

80 Og enhver som drar ut og
aforkynner dette bevangelium
om riket og ikke svikter i å være
trofast i alle ting, hans sinn skal
ikke sløves, ei heller formørkes,
ei heller hans legeme, lemmer
eller ledd, og ikke et chår på
hans hode skal falle ubemerket
til jorden. Og de skal ikke gå
sultne, ei heller tørste.

81 Derfor, vær ikke abekymret
for morgendagen, for hva dere
skal spise og hva dere skal
drikke eller hva dere skal kle
dere med.

82 For legg merke til liljene
på marken hvordan de vok-
ser, de strever ikke og spinner
ikke, og verdens riker i all sin
herlighet er ikke kledd som en
av dem.

83 For deres aFader som er i
himmelen, bvet at dere trenger
alle disse ting.

84 Derfor, la morgendagen
abekymre seg for seg selv.
85 Vær heller ikke bekymret

på forhånd for ahva dere skal
si, men bsamle til enhver tid
livets ord i deres sinn, og det
skal bli cgitt dere i samme
stund den del som skal bli
tildelt enhver.

86 Derfor, la ingen blant dere
som fra denne stund av drar ut
for å forkynne dette rikets evan-
gelium, ta med seg pung eller
skreppe, for denne befaling er
til alle de atrofaste i kirken som
er kalt av Gud til evangeliets
tjeneste.

87 Se, jeg asender dere ut for å
irettesette verden for alle deres
urettferdige gjerninger og for å
lære dem om en dom som skal
komme.

88 Og hos den som amottar
dere, der vil jeg også være, for
jeg vil gå foran dere. Jeg vil være
ved deres høyre og ved deres
venstre hånd, og min Ånd skal

78a Mat 10:9–10;
L&p 24:18.

79a L&p 31:5.
80a vs Misjonærarbeide.

b vs Evangelium.
c Luk 21:18.

81a Mat 6:25–28.
83a vs Fader i himmelen.

b Mat 6:8.

84a Mat 6:34.
85a Mat 10:19–20;

Luk 12:11–12;
L&p 100:6.

b 2 Ne 31:20;
Alma 17:2–3;
L&p 6:20; 11:21–26.
vs Fordype seg.

c vs Undervise —

Undervis med
Ånden.

86a Mat 24:44–46;
L&p 58:26–29;
107:99–100.

87a vs Misjonærarbeide.
88a Mat 10:40;

Joh 13:20.
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være i deres hjerter og mine
bengler rundt om dere og støtte
dere.

89 Den som mottar dere, mot-
tar meg, og han vil gi dere mat
og klær og gi dere penger.

90 Og den som gir dere mat
eller klær eller gir dere penger,
skal ingenlunde amiste sin lønn.
91 Og den som ikke gjør disse

ting, er ikke min disippel, på
dette kan dere kjenne amine
disipler.

92 Gå bort fra den som ikke
mottar dere, vær alene og for
dere selv, og atvett deres føtter,
ja, med vann, med rent vann,
enten det er i hete eller kulde,
og bær vitnesbyrd om det for
deres Fader som er i himmelen,
og vend ikke mer tilbake til
dette menneske.

93 Og i en hvilken som helst
landsby eller by dere kommer
til, gjør likedan.

94 Likevel, søk flittig og spar
ikke, og ve det hus eller den
landsby eller by som forkaster
dere eller deres ord eller deres
vitnesbyrd om meg.

95 Igjen sier jeg, ve det hus
eller den landsby eller by som
forkaster dere eller deres ord
eller deres vitnesbyrd om meg,

96 for jeg, aDen Allmektige,
har lagt mine hender på nasjo-

nene for å btukte dem for deres
cugudelighet.
97 Og pestsykdommer skal

gå ut, og de skal ikke borttas
fra jorden før jeg har fullendt
mitt verk som skal afremskyn-
des i rettferdighet —

98 inntil alle som er tilbake
skal kjenne meg — ja, fra den
minste til den største, og de skal
bli fylt med Herrens kunnskap
og skal ase øye til øye og skal
oppløfte sin røst og sammen
bsynge denne nye sang:

99 Herren har bragt Sion til-
bake.

Herren har aforløst sitt folk
bIsrael ifølge cnådens
dutvelgelse

som ble tilveiebragt ved troen
og deres efedres pakt.

100 Herren har forløst sitt folk,
og Satan er abundet, og tid er

ei mer.
Herren har samlet alle ting til

bett.
Herren har bragt cSion ned

ovenfra.
Herren har dbragt Sion opp

nedenfra.
101 aJorden har hatt fødsels-

veer og har frembragt sin
styrke,

og sannhet er grunnfestet i
hennes indre.

Og himlene har smilt til henne,

b L&p 84:42.
vs Engler.

90a Mat 10:42; Mark 9:41.
91a Joh 13:35.
92a Mat 10:14; Luk 9:5;

L&p 60:15.
96a vs Allmektig.

b L&p 1:13–14.
c vs Ugudelig(e).

97a Mat 24:22.

98a Jes 52:8.
b Sal 96:1; Åp 15:3;

L&p 25:12; 133:56.
vs Synge.

99a Åp 5:9; L&p 43:29.
b vs Israel.
c vs Nåde.
d vs Utvelgelse.
e vs Pakten med

Abraham.

100a Åp 20:2–3;
L&p 43:31; 45:55;
88:110.

b Ef 1:10;
L&p 27:13.

c L&p 45:11–14;
Moses 7:62–64.
vs Sion.

d L&p 76:102; 88:96.
101a vs Jord.
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og hun er ikledd sin bGuds
herlighet.

For han står midt iblant sitt
folk.

102 Ære og herlighet, makt og
styrke tilhøre vår Gud,

for han er full av abarmhjertig-
het, rettferdighet,

nåde og sannhet og bfred evin-
delig og alltid. Amen.

103 Og videre, sannelig, san-
nelig sier jeg dere, det er tjenlig
for alle som drar ut for å forkyn-
ne mitt evige evangelium, hvis
de har familie og mottar penge-
gaver, skulle de sendes til dem,
eller brukes til deres gavn etter-
som Herren skal veilede dem,
for slik synes det meg godt.

104 Og la alle de som mottar
apenger og som ikke har famili-
er, sende pengene til biskopen
i Sion eller til biskopen i Ohio,
så de kan brukes til å trykke
og utgi åpenbaringene og til å
opprette Sion.
105 Og hvis noen skulle gi en

av dere en frakk eller en dress,
ta den gamle og gi den til de
afattige, og gå deres vei med
glede.
106 Og hvis noen blant dere er

sterke i Ånden, la ham ata med
seg den som er svak, så han kan
bli oppbygget i all bsaktmodig-
het, så han også kan bli sterk.
107 Derfor, ta med dere dem

som er ordinert til det amindre

prestedømme, og send dem for-
an dere for å inngå avtaler og
berede veien og for å oppfylle
de avtaler som dere selv ikke er
i stand til å holde.

108 Se, det var slik mine apost-
ler i fordums dager bygget opp
min kirke for meg.

109 La derfor enhver bli i sitt
eget embede og arbeide i sitt
eget kall, og la ikke hodet si til
føttene at det ikke trenger føt-
tene, for hvordan kan legemet
greie å stå uten føttene?

110 Også legemet trenger et-
hvert alem for at alle kan bli
oppbygget sammen, så legemet
kan være fullkomment.

111 Og se, ahøyprestene skulle
reise, og også eldstene og pres-
tene i det bmindre prestedøm-
me, men cdiakonene og dlærerne
skulle settes til å evåke over kir-
ken og være fastboende tjenere
for kirken.

112 Og biskopen, Newel K.
Whitney, skulle også reise om-
kring blant alle menighetene for
å oppsøke de fattige og atilgode-
se deres ønsker ved å bydmyke
de rike og de stolte.

113 Han skulle også ansette en
afullmektig som etter hans an-
visning skal ta seg av og utføre
alle hans verdslige oppgaver.

114 Likevel, la biskopen reise
til byen New York, også til byen
Albany og også til byen Boston,

b vs Herlighet.
102a vs Barmhjertig,

barmhjertighet.
b vs Fred.

104a L&p 51:8–9, 12–13.
105a vs Fattig — Fattig

på materielle ting.
106a vs Fellesskap.

b vs Saktmodig,
saktmodighet.

107a vs Aronske
prestedømme, Det.

110a 1 Kor 12:12–23.
111a vs Høyprest.

b vs Prest, Det aron-
ske prestedømme.

c vs Diakon.
d vs Lærer, Det aron-

ske prestedømme.
e vs Våke, vektere.

112a vs Velferd.
b L&p 56:16.

113a L&p 90:22.
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og med høy røst forkynne evan-
geliet og advare folket i disse
byene om den aødeleggelse og
fullstendige oppløsning som
venter dem hvis de forkaster
disse ting.
115 For hvis de virkelig forkas-

ter disse ting, er timen for deres
dom nær, og deres hus skal bli
liggende øde og aforlatt.
116 La ham asette sin lit til

meg, så skal han ikke bli gjort
til bskamme, og ikke et chår på
hans hode skal falle ubemerket
til jorden.
117 Og sannelig sier jeg dere,

mine øvrige tjenere, dra ut et-
tersom omstendighetene tilla-
ter det i deres forskjellige kall,
til de store og ansette byer og

landsbyer, og irettesett verden
i rettferdighet for alle deres
urettferdige og ugudelige gjer-
ninger, og forkynn klart og ty-
delig om den vederstyggelige
ødeleggelse i de siste dager.

118 For ved dere, sier Herren
Den Allmektige, vil jeg asønder-
rive deres riker. Ikke bare vil jeg
bryste jorden, men stjernehim-
lene skal skjelve.

119 For jeg, Herren, har rakt
ut min hånd for å sette himme-
lens krefter i bevegelse. Dere
kan ikke se det nå, men om en
liten stund skal dere se det og
vite at jeg er, og at jeg vil akom-
me og bregjere med mitt folk.

120 Jeg er aAlfa og Omega, be-
gynnelsen og enden. Amen.

KAPITTEL 85
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 27.
november 1832 (History of the Church 1:298–299). Dette kapitlet er
utdrag av et brev fra profeten til W. W. Phelps som bodde i Indepen-
dence, Missouri. Den ble gitt for å besvare spørsmål angående de hellige
som hadde flyttet til Sion, men som ikke hadde mottatt sin arv i henhold
til Kirkens etablerte orden.

1–5: Arv i Sion skal mottas gjen-
nom innvielse. 6–12: En som er
mektig og sterk vil gi de hellige
deres arv i Sion.

HERRENS sekretær, den
som han har utpekt, er

forpliktet til å skrive en historie
og en samlet aopptegnelse for

kirken over alle ting som skjer i
Sion, og over alle som binnvier
sine eiendommer og mottar en
arv fra biskopen ifølge loven,

2 og også over deres vandel,
deres tro og gjerninger, og også
over de frafalne som faller fra
etter å ha mottatt sin arv.

3 Det er i strid med Guds vilje

114a L&p 1:13–14.
115a Luk 13:35.
116a vs Tillit.

b Sal 22:6;
1 Pet 2:6.

c Mat 10:29–31.
118a Dan 2:44–45.

b Joel 2:10;
L&p 43:18; 45:33,
48; 88:87, 90.
vs Siste dager;
Tidenes tegn.

119a L&p 1:12, 35–36;
29:9–11; 45:59.

vs Annet komme,
Jesu Kristi.

b vs Tusenårsriket.
120a vs Alfa; Omega.
85 1a L&p 21:1; 47:1;

69:3–6.
b L&p 42:30–35.



175 Lære og pakter 85:4–12

og befaling at de som ikke mot-
tar sin arv ved ainnvielse, i hen-
hold til hans lov som han har
gitt, så han kan kreve btiende
av sitt folk for å forberede dem
til chevnens og oppbrenningens
dag, skal ha sine navn innskre-
vet med Guds folk.

4 Heller ikke skal deres stam-
tavle føres eller oppbevares så
den kan finnes noe sted i kirkens
opptegnelser eller historie.

5 Deres navn skal ikke finnes
nedskrevet i aGuds lovbok, hel-
ler ikke deres fedres navn, heller
ikke deres barns navn, sier Hær-
skarenes Herre.
6 Ja, så sier den amilde, lave

røst som hvisker og bgjennom-
trenger alle ting og ofte får mine
ben til å skjelve når den gir seg
til kjenne og sier:
7 Og det skal skje at jeg, Gud

Herren, vil sende én som er
mektig og sterk, som holder
maktens septer i sin hånd ikledd
lys som et dekke, hvis munn
skal uttale ord, evige ord, mens
hans indre skal være sannhe-
tens kilde, for å sette Guds hus
i orden og for, ved loddkasting,
å ordne arven til de hellige og
til deres fedre og til deres barn,

hvis navn er innskrevet i Guds
lovbok,

8 mens den mann som ble kalt
og utpekt av Gud, som rekker
ut sin arm for å støtte aGuds
ark, skal falle for dødens pil
likesom et tre som rammes
av lynet.

9 Og alle som ikke er nedskre-
vet i aminneboken, skal ikke
motta noen arv på den dag,
men de skal hugges i sønder og
få sin del blant de vantro hvor
det er bgråt og tenners gnissel.

10 Disse ting sier jeg ikke av
meg selv, derfor, det som Her-
ren taler, vil han også oppfylle.

11 Og de som tilhører Det høye
prestedømme, hvis navn ikke
er funnet nedskrevet i alovbo-
ken, eller som har bfalt fra eller
blitt cavskåret fra kirken, på
samme måte som de som tilhø-
rer det mindre prestedømme
eller medlemmene, skal på den
dag ikke motta en arv blant de
hellige som tilhører Den Aller
Høyeste —

12 derfor skal det gå med dem
som med prestenes barn, slik
det står skrevet i Esras bok i det
andre kapittel i vers en og seks-
ti og to og seksti.

KAPITTEL 86

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 6.
desember 1832 (History of the Church 1:300). Denne åpenbaringen

3a vs Innvie,
innvielsesloven.

b vs Tiende.
c Mal 3:10–11, 17;

L&p 97:25–26.
5a vs Livets bok.
6a 1 Kong 19:11–12;

Hel 5:30–31;
3 Ne 11:3–7.

b Heb 4:12.
8a 2 Sam 6:6–7;

1 Krøn 13:9–10.
vs Paktens ark.

9a 3 Ne 24:16;

Moses 6:5–6.
vs Minnebok.

b L&p 19:5.
11a vs Livets bok.

b vs Frafall.
c vs Utelukkelse.
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ble mottatt mens profeten gjennomgikk og redigerte manuskriptet til
oversettelsen av Bibelen.

1–7: Herren forklarer hva lignelsen
om hveten og ugresset betyr. 8–11:
Prestedømmets velsignelser for-
klares til dem som er rettmessige
arvinger ifølge kjødet.

SANNELIG, så sier Herren til
dere mine tjenere angående

alignelsen om hveten og ugres-
set:
2 Se, sannelig sier jeg, åkeren

var verden, og apostlene var de
som sådde kornet,

3 og etter at de er hensovet,
da kommer kirkens store for-
følger, den frafalne, skjøgen, ja,
aBabylon, som får alle nasjoner
til å drikke av sitt beger, i hvis
hjerter fienden, ja, Satan, sitter
for å regjere, og se, han sår
ugresset, derfor kveler ugresset
hveten og bdriver kirken ut i
villmarken.

4 Men se, i de asiste dager, ja,
nå mens Herren begynner å
frembringe ordet og strået sky-
ter opp og ennå er spinkelt,
5 se, sannelig sier jeg dere,

aenglene roper til Herren dag og
natt, de er rede og venter på å
bli sendt ut for å bhøste åkrene,
6 men Herren sier til dem:

Rykk ikke opp ugresset mens

strået ennå er spinkelt (for san-
nelig, deres tro er svak) for at
dere ikke skal ødelegge hveten
også.

7 Derfor, la hveten og ugresset
vokse sammen inntil avlingen
er fullmoden, da skal dere først
sanke hveten ut blant ugresset,
og etter at hveten er samlet, se,
da blir ugresset bundet i knip-
per, og så skal åkeren brennes.

8 Derfor, så sier Herren til
dere som har bevart apreste-
dømmet gjennom deres fedres
slektslinje —

9 for dere er rettmessige aarvin-
ger ifølge kjødet og har vært
bskjult for verden med Kristus i
Gud —

10 derfor har deres liv og pres-
tedømmet fortsatt å bestå og
må nødvendigvis bestå gjennom
dere og deres slektslinje inntil
alle ting blir agjenopprettet som
er omtalt ved alle de hellige
profeters munn siden verdens
begynnelse.

11 Derfor, velsignet er dere
hvis dere fortsetter i min god-
het, et alys for hedningefolkene
og gjennom dette prestedømme
en frelser for mitt folk bIsrael.
Herren har sagt det. Amen.

86 1a Mat 13:6–43;
L&p 101:64–67.

3a Åp 17:1–9.
vs Babel, Babylon.

b Åp 12:6, 14.
4a vs Siste dager.
5a L&p 38:12.

b vs Høste(n).
8a L&p 113:8.

vs Melkisedekske
prestedømme, Det.

9a Abr 2:9–11.
vs Pakten med
Abraham.

b Jes 49:2–3.
10a Apg 3:19–21.

vs Gjengivelsen
av evangeliet.

11a Jes 49:6.
b L&p 109:59–67.
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KAPITTEL 87
Åpenbaring og profeti om krig gitt gjennom profeten Joseph Smith den
25. desember 1832 (History of the Church 1:301–302). Dette kapitlet
ble mottatt på et tidspunkt da Brødrene tenkte nærmere over og vurderte
afrikanere i slaveri på det amerikanske kontinent og menneskenes barn i
slaveri rundt omkring i verden.

1–4: Krig blir forutsagt mellom
Nordstatene og Sydstatene. 5–8:
Store katastrofer skal ramme alle
jordens innbyggere.

SANNELIG, så sier Herren
om de kriger som om kort

tid vil finne sted og vil begynne
med opprøret i aSyd-Carolina
og til slutt ende med mange sje-
lers død og elendighet,
2 og den tid vil komme da akrig

vil bli utøst over alle nasjoner
og vil begynne på dette sted.

3 For se, Sydstatene skal gå
sammen mot Nordstatene, og
Sydstatene vil henvende seg til
andre nasjoner, ja, til landet
Storbritannia som det kalles, og
de skal også henvende seg til an-
dre nasjoner for å forsvare seg
mot andre nasjoner, og da skal
akrig bli utøst over alle nasjoner.
4 Og det skal skje at etter man-

ge dager skal aslaver gjøre opp-
rør mot sine herrer, slaver rustet
og trenet til å føre krig.

5 Og det skal også skje at lev-
ningene som er tilbake i landet,
skal ruste seg og bli meget vrede
og skal påføre hedningefolke-
ne stor skade.

6 Og således, ved sverd og ved
blodsutgytelse, skal jordens inn-
byggere asørge, og ved bhunger
og pest, ved jordskjelv og torden
fra himmelen og også vold-
somme og kraftige lynglimt,
skal jordens innbyggere få føle
en allmektig Guds vrede og
harme og ctuktende hånd inntil
den fastsatte tilintetgjørelse
fullstendig har gjort dende på
alle nasjoner,

7 så de helliges rop og de
ahelliges blod ikke lenger skal
anrope bHerren Sebaots ører
fra jorden om hevn over sine
fiender.

8 Derfor, astå på hellige steder
og vær urokkelige inntil Her-
rens dag kommer, for se, den
kommer bhastig, sier Herren.
Amen.

KAPITTEL 88

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 27.
desember 1832 (History of the Church 1:302–312). Profeten kalte

87 1a L&p 130:12–13.
2a Joel 3:14–21;

Mat 24:6–7;
L&p 45:26, 63; 63:33.

3a L&p 45:68–69.
4a L&p 134:12.

6a L&p 29:14–21; 45:49.
b JS—M 1:29.
c vs Refse, refselse.
d vs Verden —

Verdens ende.
7a Ether 8:22–24.

b Jak brev 5:4;
L&p 88:2; 95:7.

8a Mat 24:15;
L&p 45:32;
101:21–22.

b Åp 3:11.
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denne åpenbaringen “‘olivenbladet’ . . . plukket fra paradisets tre, Herrens
budskap om fred til oss” (History of the Church 1:316). Av de historis-
ke opptegnelser synes det å fremgå at deler av denne åpenbaringen ble
mottatt den 27. og 28. desember 1832, og den 3. januar 1833.

1–5: Trofaste hellige mottar Tals-
mannen som er løftet om evig liv.
6–13: Alle ting kontrolleres og sty-
res ved Kristi lys. 14–16: Oppstan-
delsen skjer gjennom forløsningen.
17–31: Lydighet mot henholdsvis
celestial, terrestrial og telestial lov
forbereder menneskene til disse re-
spektive riker og herligheter. 32–
35: De som ønsker å forbli i synd,
vil fortsatt være urene. 36–41: Alle
riker styres ved lov. 42–45: Gud
har gitt en lov til alle ting. 46–50:
Mennesket skal fatte endog Gud.
51–61: Lignelsen om mannen som
sendte sine tjenere ut på marken
og besøkte dem etter tur. 62–73:
Hold dere nær til Herren, og dere
vil se hans åsyn. 74–80: Hellig-
gjør dere, og lær hverandre rikets
lærdommer. 81–85: Enhver som
er blitt advart, skulle advare sin
neste. 86–94: Tegn, elementene i
opprør, samt engler, bereder veien
for Herrens komme. 95–102: Eng-
ler blåser i basun og kaller de døde
frem i tur og orden. 103–116:
Engler blåser i basun og forkynner
evangeliets gjengivelse, Babylons
fall og det slag som utkjempes av
den store Gud. 117–126: Søk lær-
dom, bygg et Guds hus (et tempel)
og iklé dere kjærlighetens bånd.
127–141: En orden med profetenes

skole fremsettes, herunder fottvet-
tingens ordinans.

SANNELIG, så sier Herren til
dere som er forsamlet for å

få vite hans vilje med dere:
2 Se, dette er velbehagelig for

deres Herre, og englene afryder
seg over dere, for bderes bøn-
ners almisse har steget opp for
cHerren Sebaots ører og er ned-
tegnet i dboken med navnene
på dem som er helliggjort, ja,
de som tilhører den celestiale
verden.

3 Derfor sender jeg dere nå en
annen atalsmann — ja, til dere
mine venner — så den kan
dvele i deres hjerter, ja, bForjet-
telsens Hellige Ånd, og denne
annen talsmann er den samme
som jeg lovet mine disipler slik
det er nedtegnet i Johannes’
vitnesbyrd.

4 Denne talsmann er det løfte
jeg gir dere om aevig liv, ja, det
bcelestiale rikes herlighet,

5 en herlighet som tilhører
aDen førstefødtes menighet, ja,
Gud, den helligste av alle, gjen-
nom hans sønn, Jesus Kristus —

6 ahan som fór opp til det høye
og som også bsteg ned under
alt og derved cfattet alt, så han

88 2a Luk 15:10.
b Apg 10:1–4.

vs Bønn.
c Jak brev 5:4;

L&p 95:7.
d vs Livets bok.

3a Joh 14:16.
b L&p 76:53.

vs Forjettelsens
Hellige Ånd.

4a L&p 14:7.
b vs Celestial

herlighet.
5a vs Førstefødte.
6a vs Jesus Kristus.

b L&p 122:8.
vs Forsoning.

c vs Allvitende.
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kunne være i alt og gjennom
alt, dsannhetens lys,

7 og denne sannhet skinner.
Dette er aKristi lys. Og han er
også i solen og i solens lys og
den kraft hvorved den ble
bskapt,

8 likesom han også er i månen
og er månens lys og den kraft
hvorved den ble skapt,

9 og er også stjernenes lys og
den kraft hvorved de ble skapt,

10 og også jordens og dens
kraft, ja, den ajord dere står på.
11 Og lyset som skinner, som

gir dere lys, kommer gjennom
ham som opplyser deres øyne,
det samme lys som skjerper
deres aforstand,

12 et alys som utgår fra Guds
nærhet for å bfylle det uendeli-
ge rom —
13 lyset som er i aalt, som gir

alle ting bliv, som er den clov alt
styres ved, ja, Guds kraft, han
som sitter på sin trone og er i
evighetens skjød og som er
midtpunktet i alt.
14 Nå, sannelig sier jeg dere

at gjennom aforløsningen som
er utført for dere, er oppstan-

delsen fra de døde tilveiebragt
for dere.

15 Og aånden og blegemet er
menneskets csjel.

16 Og aoppstandelsen fra de
døde er sjelens forløsning.

17 Og sjelens forløsning skjer
ved ham som gir alle ting liv, i
hvis skjød det er fastsatt at de
afattige og bsaktmodige på cjor-
den skal arve den.

18 Derfor må den nødvendig-
vis helliggjøres fra all urettfer-
dighet, så den kan beredes for
den acelestiale herlighet,

19 for etter at den har oppfylt
sin skapelses mål, skal den bli
akronet med herlighet, ja, med
Gud Faderens nærvær,

20 slik at legemer som tilhører
det celestiale rike, kan aeie den
evindelig og alltid, for i denne
bhensikt ble den dannet og
skapt, og i denne hensikt blir
de chelliggjort.
21 Og de som ikke blir hellig-

gjort gjennom den lov som jeg
har gitt dere, ja, Kristi lov, må
arve et annet rike, ja, et terre-
strialt eller et telestialt rike.

22 For den som ikke kan

d L&p 93:2, 8–39.
vs Lys, Kristi lys;
Sannhet.

7a Moroni 7:15–19;
L&p 84:45.

b 1M 1:16.
vs Skape, skapelse.

10a Moses 2:1.
11a vs Forstand,

forståelse.
12a vs Lys, Kristi lys.

b Jer 23:24.
13a Kol 1:16–17.

b 5M 30:20;
L&p 10:70.

c Job 38; 39:1–3;

L&p 88:36–38.
vs Lov.

14a vs Forsoning;
Forløsningsplan.

15a vs Mennesket,
mennesker —
Mennesket er vår
himmelske Faders
åndebarn; Ånd.

b vs Legeme.
c 1M 2:7.

vs Sjel.
16a Alma 11:42.

vs Oppstandelse.
17a vs Fattig.

b vs Saktmodig,

saktmodighet.
c vs Jord — Jordens

endelige tilstand.
18a vs Celestial

herlighet.
19a L&p 130:7–9.
20a L&p 38:20.
b Moses 1:39.

vs Mennesket,
mennesker —
Mennesket kan bli
vår himmelske
Fader lik.

c vs Helliggjørelse.
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adlyde et acelestialt rikes lov, kan
ikke tåle en celestial herlighet.

23 Og den som ikke kan adlyde
et terrestrialt rikes lov, kan ikke
tåle en aterrestrial herlighet.

24 Og den som ikke kan adlyde
et telestialt rikes lov, kan ikke
tåle en atelestial herlighet, derfor
er han ikke verdig rikes herlig-
het. Derfor må han motta et rike
som er uten herlighet.

25 Og videre, sannelig sier jeg
dere, ajorden adlyder et celesti-
alt rikes lov, for den oppfyller
sin skapelses mål og overtrer
ikke loven,

26 derfor skal den bli ahellig-
gjort, ja, selv om den skal bdø,
skal den levendegjøres igjen og
skal tåle den kraft hvorved den
blir levendegjort, og de crettfer-
dige skal darve den.

27 For selv om de dør, skal de
også aoppstå igjen, et båndelig
legeme.

28 De som er av en celestial
ånd, skal motta det samme le-
geme som var et naturlig lege-
me, ja, dere skal motta deres
legemer, og deres aherlighet skal
være den herlighet deres blege-
mer blir levendegjort ved.
29 Dere som blir levendegjort

ved en del av den acelestiale

bherlighet, skal da motta, ja, en
fylde av denne.

30 Og de som blir levendegjort
ved en del av den aterrestriale
herlighet, skal da motta, ja, en
fylde av denne.

31 Og også de som blir leven-
degjort ved en del av den atele-
stiale herlighet, skal da motta,
ja, en fylde av denne.

32 Og de øvrige skal også bli
alevendegjort, likevel skal de
vende tilbake til sitt eget sted
for å nyte det som de er bvillige
til å motta, fordi de ikke var
villige til å nyte det som de
kunne ha mottatt.

33 For hva gavner det et men-
neske om det blir gitt ham en
gave, og han ikke mottar gaven?
Se, han fryder seg ikke over det
som blir gitt ham, heller ikke
fryder han seg over ham som er
gavens giver.

34 Og videre, sannelig sier jeg
dere at det som styres ved lov,
blir også bevart ved lov og blir
fullkommengjort og ahelliggjort
ved den.

35 Den som abryter en lov og
ikke adlyder loven, men søker
å lage sin egen lov og foretrek-
ker synd og fullt og helt vedblir
i synd, kan ikke helliggjøres

22a L&p 105:5.
23a vs Terrestrial

herlighet.
24a vs Telestial

herlighet.
25a vs Jord.
26a vs Jord — Jordens

endelige tilstand.
b vs Verden —

Verdens ende.
c 2 Pet 3:11–14.

vs Rettferdig,
rettferdighet.

d Mat 5:5;
L&p 45:58; 59:2;
63:49.

27a vs Oppstandelse.
b 1 Kor 15:44.

28a vs Dom, den siste
eller endelige.

b L&p 43:32; 63:51;
101:31.

29a vs Celestial
herlighet.

b vs Mennesket,
mennesker —

Mennesket kan
bli vår himmelske
Fader lik.

30a vs Terrestrial
herlighet.

31a vs Telestial
herlighet.

32a Alma 11:41–45.
b vs Handlefrihet.

34a vs Helliggjørelse.
35a vs Opprør.
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ved lov, heller ikke ved bbarm-
hjertighet, crettferdighet eller
dom. Derfor må de fortsatt for-
bli durene.

36 Alle riker er gitt en lov,
37 og det er mange ariker, for

det finnes ikke rom hvor det
ikke er noe rike, og det finnes
ikke noe rike hvor det ikke er
noe rom, enten et større eller et
mindre rike.
38 Og hvert rike er gitt en alov,

og til enhver lov er det også satt
bestemte grenser og betingelser.

39 Alle skapinger som ikke ret-
ter seg etter disse abetingelser,
blir ikke brettferdiggjort.
40 For aintelligens klynger seg

til intelligens, bvisdom mottar
visdom, csannhet omfavner
sannhet, ddyd elsker dyd, elys
klynger seg til lys, barmhjertig-
het har fmedlidenhet med barm-
hjertighet og gjør krav på alt
som tilkommer den. Rettferdig-
het fortsetter på sin kurs og
gjør krav på alt som tilkommer
den, dom går frem for hans
åsyn, han som sitter på tronen
og styrer og fullbyrder alt.

41 Han afatter alt og alt er for
hans åsyn, og alt er rundt om
ham, og han er hevet over alt
og er i alt og gjennomsyrer alt
og omgir alt, og alt er ved ham

og av ham, ja, Gud, evindelig
og alltid.

42 Og videre, sannelig sier jeg
dere, han har gitt alle ting en
lov hvorved de beveger seg i
sine atider og årstider,
43 og deres baner er fastsatt,

ja, himlenes og jordens baner
som omfatter jorden og alle
planetene.

44 Og de gir alys til hverandre i
sine tider og sine årstider, i sine
minutter, i sine timer, i sine da-
ger, i sine uker, i sine måneder,
i sine år, alt dette er bett år for
Gud, men ikke for mennesket.

45 Jorden svever på sine vin-
ger, og asolen gir sitt lys om
dagen og månen gir sitt lys om
natten, og stjernene gir også
sitt lys når de svever på sine
vinger i sin herlighet omgitt av
bGuds kraft.

46 Hva skal jeg sammenligne
disse riker med så dere kan
forstå?

47 Se, alle disse er riker, og et
menneske som har sett noen av
disse, ja, det aller minste, har
asett Gud bevege seg i sin velde
og kraft.

48 Jeg sier dere at han har sett
ham, likevel ble han som kom
til sitt aeget, ikke forstått.
49 aLyset skinner i mørket og

b vs Barmhjertig,
barmhjertighet.

c vs Rettferdig,
rettferdighet.

d Åp 22:11;
1 Ne 15:33–35;
2 Ne 9:16; Alma 7:21.

37a L&p 78:15.
38a L&p 88:13.
39a L&p 130:20–21.

b vs Rettferdiggjørelse,
rettferdiggjøre.

40a vs Intelligens,
intelligenser.

b vs Visdom.
c vs Sannhet.
d vs Dyd.
e vs Lys, Kristi lys.
f vs Medlidenhet.

41a 1 Joh 3:20; 1 Ne 9:6;
2 Ne 9:20;
L&p 38:1–3.
vs Allvitende.

42a Dan 2:20–22;

Abr 3:4–19.
44a vs Lys, Kristi lys.

b Sal 90:4; 2 Pet 3:8.
45a 1M 1:16; Abr 4:16.

b L&p 88:7–13.
47a Alma 30:44;

Moses 1:27–28; 6:63;
Abr 3:21.

48a Joh 1:11; 3 Ne 9:16;
L&p 39:1–4.

49a L&p 6:21; 50:23–24;
84:45–47.
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mørket fatter det ikke, likevel
skal dagen komme da dere skal
bfatte endog Gud, idet dere blir
levendegjort i ham og ved ham.

50 Da skal dere vite at dere har
sett meg, at jeg er, og at jeg er
det sanne lys som er i dere og at
dere er i meg, ellers kunne dere
ikke ha overflod.

51 Se, jeg vil sammenligne
disse riker med en mann som
hadde en åker, og han sendte
sine tjenere ut på åkeren for å
grave i åkeren.

52 Og han sa til den første: Gå
ut og arbeid på åkeren, og i den
første time vil jeg komme til
deg, og du skal skue mitt åsyns
glede.

53 Og til den annen sa han: Gå
ut på åkeren du også, og i den
andre time vil jeg besøke deg
med mitt åsyns glede.

54 Og også til den tredje sa
han: Jeg vil besøke deg.

55 Og til den fjerde, og så vi-
dere til den tolvte.

56 Og åkerens herre gikk til
den første i den første time, og
ble hos ham hele denne timen,
og han gledet seg ved lyset av
sin herres åsyn.

57 Og deretter trakk han seg
tilbake fra den første så han
også kunne besøke den andre
og den tredje og den fjerde og
så videre til den tolvte.

58 Og således mottok de alle
av lyset fra sin herres åsyn, en-

hver i sin time og i sin tid og i
sin årstid,

59 idet han begynte med den
første og så videre til den asiste
og fra den siste til den første,
og fra den første til den siste,

60 enhver i tur og orden inntil
hans time var omme, ja, i over-
ensstemmelse med det hans
herre hadde befalt ham så hans
herre kunne bli forherliget i
ham og han i sin herre, så de
alle kunne bli forherliget.

61 Derfor vil jeg sammenligne
alle disse riker og deres ainn-
byggere med denne lignelsen,
hvert rike i sin time og i sin tid
og sin årstid, ja, i henhold til
den beslutning Gud har tatt.

62 Og videre, sannelig sier jeg
dere, mine avenner, jeg gir dere
disse mine ord for at dere kan
bgrunne på dem i deres hjerter
sammen med dette bud som jeg
gir dere, at dere skal cpåkalle
meg mens jeg er nær.

63 aHold dere nær til meg, og
jeg vil holde meg nær til dere.
bSøk meg flittig, og dere skal
cfinne meg, be og dere skal få,
bank på, og det skal lukkes opp
for dere.

64 Hva som helst dere aber
Faderen om i mitt navn, skal bli
gitt dere hvis det er btjenlig for
dere.

65 Og hvis dere ber om noe
som ikke er atjenlig for dere, skal
det bli dere til bfordømmelse.

b Joh 17:3;
L&p 93:1, 28.

59a Mat 20:1–16.
61a L&p 76:24.
62a L&p 84:63; 93:45.

b vs Fordype seg.
c Jes 55:6;

Jak brev 1:5;
L&p 46:7.

63a Sak 1:3;
Jak brev 4:8;
Åp 3:20.

b 1 Krøn 28:9;
Ether 12:41;

L&p 101:38.
c L&p 4:7; 49:26.

64a vs Bønn.
b L&p 18:18; 46:28–30.

65a Jak brev 4:3.
b L&p 63:7–11.



183 Lære og pakter 88:66–78

66 Se, det som dere hører, er
som arøsten fra en som roper i
villmarken, i villmarken fordi
dere ikke kan se ham, min røst,
fordi min røst er bÅnd, min Ånd
er sannhet, csannhet består og
har ingen ende, og hvis den er i
dere, skal den tilta.

67 Og hvis deres aøye ene og
alene er vendt mot min bære,
skal hele deres legeme fylles
med lys, og det skal ikke være
noe mørke i dere, og det lege-
me som er fylt med lys, cfatter
alle ting.
68 Derfor, ahelliggjør dere så

deres bsinn ene og alene kan ære
Gud, og de dager vil komme da
dere skal cse ham, for han vil
blotte sitt ansikt for dere, og det
skal skje i hans egen tid og på
hans egen måte og i overens-
stemmelse med hans egen vilje.

69 Husk det store og siste løfte
som jeg har gitt dere, kast deres
aunyttige tanker vekk og deres
overdrevne blatter langt bort.

70 Bli, ja, bli på dette sted, og
sammenkall en høytidelig for-
samling, ja, av dem som er de
første arbeidere i dette siste rike.

71 Og la dem som de har
aadvart på sine reiser, påkalle

Herren og en liten stund grun-
ne i sine hjerter på den advarsel
de har fått.

72 Se og gi akt, jeg vil ta hånd
om deres hjorder og vil opprei-
se eldster og sende til dem.

73 Se, jeg vil fremskynde mitt
verk i dets tid.

74 Og jeg gir en befaling til
dere som er de første aarbeide-
re i dette siste rike, at dere
samler dere og organiserer dere
og bereder dere og bhelliggjør
dere, ja, rens deres hjerter og
ctvett deres hender og deres
føtter for meg så jeg kan gjøre
dere drene,

75 så jeg kan vitne for deres
aFader og deres Gud og min
Gud at dere er rene fra denne
ugudelige generasjons blod, så
jeg, når jeg vil, kan oppfylle
dette løfte, dette store og siste
løfte som jeg har gitt dere.

76 Jeg gir dere også et bud at
dere skal vedbli i abønn og bfas-
te fra denne tid av.

77 Og jeg gir dere et bud at
dere skal alære hverandre brikets
lære.

78 Undervis med all flid og
min anåde skal være hos dere,
så dere mer fullkomment kan

66a Jes 40:3; 1 Ne 17:13;
Alma 5:37–38;
L&p 128:20.

b vs Hellige Ånd, Den;
Lys, Kristi lys.

c vs Sannhet.
67a Mat 6:22;

Luk 11:34–36;
L&p 82:19.

b Joh 7:18.
c Ord 28:5; L&p 93:28.

vs Dømmekraftens
gave.

68a vs Helliggjørelse.

b vs Sinn.
c L&p 67:10–13; 93:1;

97:15–17.
69a Mat 12:36;

Mosiah 4:29–30;
Alma 12:14.

b L&p 59:15; 88:121.
71a vs Advare, advarsel.
74a Mat 20:1, 16.

b 3M 20:7–8;
3 Ne 19:28–29;
L&p 50:28–29;
133:62.

c vs Ren og uren.

d Ether 12:37.
75a vs Gud, guddommen

— Gud Faderen;
Fader i himmelen;
Mennesket,
mennesker —
Mennesket er vår
himmelske Faders
åndebarn.

76a vs Bønn.
b vs Faste.

77a vs Undervise.
b vs Lære, Kristi.

78a vs Nåde.
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bli bundervist i teori, i prinsipp,
i lære, i evangeliets lov, i alle
ting som hører til Guds rike som
det er gavnlig for dere å forstå,

79 om ting både i ahimmelen
og på jorden og under jorden,
om det som har vært, om det
som er, om det som snart må
skje, om det som er hjemme, om
det som er ute i verden, om bkri-
ger og forvirring blant nasjone-
ne, og om de straffedommer
som er over landet, og også få
kunnskap om land og riker,

80 så dere kan være beredt i
alle ting når jeg igjen skal sen-
de dere ut for å foredle det kall
jeg har kalt dere til og den mi-
sjon jeg har gitt dere fullmakt
til å utføre.

81 Se, jeg sender dere ut for å
avitne og advare folket, og det
tilkommer enhver som er ad-
vart, å badvare sin neste.

82 Derfor er de uten unnskyld-
ning, og deres synder hviler på
deres egne hoder.

83 Den som asøker meg btidlig,
skal finne meg og skal ikke bli
forlatt.
84 Derfor, bli her og arbeid

flittig så dere kan bli full-
kommengjort i deres tjeneste-
gjerning og kan gå ut blant
ahedningefolkene for siste gang,

alle som Herrens munn skal
nevne, for å gjøre bloven binden-
de og besegle vitnesbyrdet og
berede de hellige for dommens
time som skal komme,

85 så deres sjeler kan unnslippe
Guds vrede, avederstyggelighe-
tens ødeleggelse som venter de
ugudelige både i denne verden
og i den kommende verden.
Sannelig sier jeg dere, la dem
som ikke er de ledende eldster,
fortsette i vingården inntil
Herrens munn skal bkalle dem,
for deres time er ennå ikke kom-
met, deres klær er ikke crene for
denne generasjons blod.

86 Hold fast ved den afrihet
hvorved dere er gjort bfri, cvikle
dere ikke inn i dsynd, men ha
erene hender inntil Herren
kommer.

87 For ikke mange dager her-
etter skal ajorden bskjelve og
rave frem og tilbake som en
drukken mann, og csolen skal
skjule sitt ansikt og skal nekte å
gi lys, og månen skal bli badet
i dblod, og estjernene skal bli
overordentlig vrede og skal
kaste seg ned som en fiken som
faller ned fra et fikentre.

88 Og etter deres vitnesbyrd
kommer vrede og harme over
folket.

b L&p 88:118; 90:15;
93:53.

79a vs Himmel.
b vs Krig.

81a vs Vitne, vitnesbyrd.
b L&p 63:58.

vs Advare, advarsel.
83a 5M 4:29–31;

Jer 29:12–14;
L&p 54:10.

b Alma 37:35.
84a JS—H 1:41.

b Jes 8:16–17.
85a Mat 24:15.

b L&p 11:15.
c 1 Ne 12:10–11;

Jak bok 1:19; 2:2;
L&p 112:33.
vs Ren, renhet.

86a Mosiah 5:8.
vs Fri, frihet.

b Joh 8:36.
vs Handlefrihet;
Fri, frihet.

c Gal 5:1.
d vs Synd.
e Job 17:9;

Sal 24:4;
Alma 5:19.

87a Jes 13:4–13.
b L&p 43:18.
c Joel 2:10;

L&p 45:42; 133:49.
d Åp 6:12.
e Joel 3:20.
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89 For etter deres vitnesbyrd
følger ajordskjelvs vitnesbyrd
så jorden skal jamre seg i sitt
indre, og mennesker skal falle
om på marken og skal ikke væ-
re i stand til å stå.

90 Og videre følger vitnesbyr-
det fra atordenens røst og lynets
røst og uværets røst, og fra røs-
ten av havets bølger som skyller
over sine bredder.

91 Og alle ting skal være i
aforvirring, og menneskenes
hjerter skal i sannhet svikte
dem, for frykt skal komme over
alle folk.
92 Og aengler skal fly midt

igjennom himmelen, rope med
høy røst, blåse i Guds basun og
si: Bered dere, bered dere, O jor-
dens innbyggere, for vår Guds
dom er kommet. Se og gi akt,
bBrudgommen kommer, gå ut
for å møte ham.

93 Og straks skal det vise seg
et astort tegn på himmelen, og
alle folk skal se det.
94 Og en annen engel skal blå-

se i sin basun og si: Den astore
bkirke, cavskyelighetens mor,
som fikk alle nasjoner til å drik-
ke av sitt dhorelivs vredes-vin,
som forfølger Guds hellige, som
utgyter deres blod, hun som
sitter på de mange vann og
på øyene i havet, se, hun er

ejordens ugress, hun er bundet
i knipper, hennes bånd er gjort
sterke så intet menneske kan
løse dem, derfor er hun ferdig
til å fbrennes. Og han skal blåse
i sin basun både lenge og høyt,
og alle nasjoner skal høre det.

95 Og det skal være astillhet i
himmelen i et tidsrom av en
halv time, og straks etterpå skal
himmelens forheng trekkes til
side likesom en bbokrull som
rulles ut etter at den er rullet
sammen, og cHerren skal blotte
sitt åsyn.

96 Og de hellige på jorden
som er i live, skal bli levende-
gjort og bli atatt opp for å møte
ham.

97 Og de som har sovet i sine
graver, skal akomme frem, for
deres graver skal bli åpnet, og
de skal også bli tatt opp for å
møte ham i himmelens skyer,

98 de tilhører Kristus og er
aførstegrøden, de som skal kom-
me 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.

99 Og etter dette skal en annen
engel blåse, som er den andre
basun, og da kommer forløsnin-
gen for dem som tilhører Kristus
ved hans komme, som har fått

89a L&p 45:33.
90a Åp 8:5;

L&p 43:17–25.
91a L&p 45:26.
92a Åp 8:13; L&p 133:17.

b Mat 25:1–13;
L&p 33:17;
133:10, 19.

93a Mat 24:30;
Luk 21:25–27.

vs Tidenes tegn.
94a 1 Ne 13:4–9.

b vs Djevel —
Djevelens kirke.

c Åp 17:5.
d Åp 14:8.
e Mat 13:38.
f L&p 64:23–24;

101:23–25.
vs Jord — Jordens

renselse.
95a L&p 38:12.

b Åp 6:14.
c vs Annet komme,

Jesu Kristi.
96a 1 Tess 4:16–17.
97a L&p 29:13;

45:45–46; 133:56.
vs Oppstandelse.

98a 1 Kor 15:23.
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sin del i det afengsel som er be-
redt for dem for at de kunne ta
imot evangeliet og bli bdømt
som mennesker i kjødet.
100 Og videre, en annen basun

skal lyde som er den tredje ba-
sun, og da kommer de amenne-
skers ånder som skal bli dømt,
de som er under bfordømmelse.
101 Og disse er resten av de

adøde, og de blir ikke levende
igjen før de btusen år er til ende,
heller ikke før jordens ende.
102 Og en annen basun skal

lyde som er den fjerde basun og
sier: Blant dem som skal vente
inntil den store og siste dag, ja,
inntil enden, finnes dem som
fortsatt skal være aurene.
103 Og en annen basun skal

lyde som er den femte basun,
som er den femte engel som flyr
under det høyeste av himmelen
og forkynner det aevige evan-
gelium til alle nasjoner, slekter,
tungemål og folk,
104 og dette skal være lyden

av hans basun som sier til alle
folk både i himmelen og på jor-
den og til dem som er under
jorden, for ahvert øre skal høre
den, og bhvert kne skal bøye seg,
og hver tunge skal bekjenne
når de hører lyden av basunen
si: cFrykt Gud, og gi ham ære

som sitter på tronen evindelig
og alltid, for timen for hans
dom er kommet.

105 Og videre, en annen engel
som er den sjette engel, skal
blåse i sin basun og si: Hun er
afalt som fikk alle nasjoner til å
drikke av sitt horelivs vredes-
vin, hun er falt, er falt!

106 Og videre en annen engel
som er den syvende engel, skal
blåse i sin basun og si: Det er
fullbragt, det er fullbragt! aGuds
Lam har bseiret og har ctråkket
vinpressen alene, ja, vinpres-
sen med Gud Den Allmektiges
strenge vrede.

107 Og da skal englene bli
kronet med hans veldes herlig-
het, og de ahellige skal fylles
med hans bherlighet og motta
sin carv og bli gjort dlik med
ham.

108 Og så skal den første
engel igjen blåse i sin basun i
alle levendes ører og aåpenbare
menneskenes hemmelige gjer-
ninger og Guds mektige gjer-
ninger i det bførste årtusen.

109 Og så skal den andre engel
blåse i sin basun og åpenbare
menneskenes hemmelige gjer-
ninger og deres hjerters tanker
og hensikter og Guds mektige
gjerninger i det andre årtusen —

99 a L&p 76:73; 138:8.
vs Frelse for
de døde.

b 1 Pet 4:6.
100a Åp 20:12–13;

Alma 11:41;
L&p 43:18; 76:85.

b vs Fordømme,
fordømmelse.

101a Åp 20:5.
b vs Tusenårsriket.

102a vs Urenhet.

103a Åp 14:6–7.
vs Gjengivelsen
av evangeliet.

104a Åp 5:13.
b Jes 45:23;

Fil 2:9–11.
c vs Frykt — Frykt

Gud; Ærbødighet.
105a Åp 14:8;

L&p 1:16.
106a vs Guds Lam.

b 1 Kor 15:25.

c Jes 63:3–4;
Åp 19:15;
L&p 76:107; 133:50.

107a vs Hellig.
b vs Celestial

herlighet.
c vs Opphøyelse.
d L&p 76:95.

108a Alma 37:25;
L&p 1:3.

b L&p 77:6–7.
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110 og så videre inntil den
syvende engel skal blåse i sin
basun, og han skal stå frem på
land og på hav og sverge ved
hans navn som sitter på tronen,
at atid ikke skal være lenger. Og
bSatan, den gamle slange som
kalles djevelen, skal bindes og
skal ikke løses i et tidsrom av et
ctusen år.
111 Og så skal han slippes aløs

en kort tid så han kan samle
sine hærstyrker.

112 Og aMikael, den syvende
engel, ja, erkeengelen, skal
samle sine hærstyrker, ja, him-
melens hærskarer.

113 Og djevelen skal samle
sine hærstyrker, ja, helvetes
hærskarer, og skal komme opp
for å kjempe mot Mikael og
hans hærstyrker.

114 Og da kommer det slag
som autkjempes av den store
Gud, og djevelen og hans hær-
styrker skal bli drevet tilbake
til sitt eget sted for at de aldri
mer skal ha noen makt over de
hellige.

115 For Mikael skal utkjempe
deres slag og skal seire over
ham som atrakter etter tronen
som tilhører ham som sitter på
tronen, ja, Lammet.
116 Dette er Guds og de

ahelliggjortes herlighet, og de
skal baldri mer se døden.

117 Derfor, sannelig sier jeg
dere, mine avenner, sammenkall
deres høytidelige forsamling
som jeg har befalt dere.

118 Og ettersom ikke alle har
tro, søk derfor flittig og alær
hverandre bvisdoms ord, ja, søk
visdoms ord fra de beste cbø-
ker, søk lærdom ved studium
og også ved tro.

119 Organiser dere, forbered
alt som er nødvendig, og bygg
et ahus, ja, et bønnens hus, et
fastens hus, et troens hus, et lær-
dommens hus, et herlighetens
hus, et ordens hus, et Guds hus,

120 for at deres inngang kan
skje i Herrens navn, for at deres
utgang kan skje i Herrens navn,
for at alle deres hilsener kan skje
i Herrens navn med oppløftede
hender til Den Aller Høyeste.

121 Derfor, aavstå fra alt tomt
snakk, fra all blatter, fra alle
deres ckjødelige lyster, fra all
deres dstolthet og lettsindighet
og fra alle deres ugudelige
gjerninger.

122 Velg en lærer blant dere,
og la ikke alle tale på én gang,
men la én tale om gangen og la
alle lytte til det han sier, slik at
når alle har talt, kan alle være

110a L&p 84:100.
b Åp 20:1–3;

1 Ne 22:26;
L&p 101:28.
vs Djevel.

c vs Tusenårsriket.
111a L&p 29:22;

43:30–31.
112a vs Mikael.
114a Åp 16:14.
115a Jes 14:12–17;

Moses 4:1–4.
116a vs Opphøyelse;

Helliggjørelse.
b Åp 21:4;

Alma 11:45; 12:18;
L&p 63:49.
vs Udødelig,
udødelighet.

117a L&p 109:6.
118a L&p 88:76–80.

vs Undervise.

b vs Visdom.
c L&p 55:4; 109:7, 14.

119a L&p 95:3; 97:10–17;
109:2–9; 115:8.
vs Tempel,
Herrens hus.

121a L&p 43:34; 100:7.
b L&p 59:15; 88:69.
c vs Kjødelig.
d vs Stolthet.
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oppbygget av alle, og for at alle
kan få det samme privilegium.
123 Se til at dere aelsker hver-

andre, slutt med alt bbegjær og
lær å dele med hverandre som
evangeliet fordrer.
124 Slutt med all alediggang,

vær ei mer urene, bfinn ei mer
feil hos hverandre, sov ikke
lenger enn nødvendig, gå tid-
lig til sengs for at dere ikke skal
være trette, stå tidlig opp så
deres legemer og deres sinn
kan være i vigør.
125 Og fremfor alt, iklé dere

akjærlighetens bånd lik en kap-
pe som er fullkommenhetens
og bfredens bånd.
126 aBe alltid, så dere ikke

svikter bfør jeg kommer. Se, og
gi akt, jeg kommer hastig og tar
dere til meg. Amen.

127 Og videre, ordenen i det
hus som er forberedt til presi-
dentskapet i aprofetenes skole,
opprettet for å undervise dem
i alle ting som er nødvendig
for dem, ja, for alle kirkens
bembedsmenn, eller med andre
ord, de som er kalt til å virke i
kirken, fra høyprestene og ned
til diakonene —

128 og dette skal være ordenen
i huset til skolens presidentskap:
Den som er utpekt til å være
president eller lærer, skal stå
på sin plass i det hus som skal
forberedes for ham.

129 Derfor skal han komme

først til Guds hus og være på et
sted hvor alle som er forsamlet
i huset, klart og tydelig kan
høre hva han sier uten at han
snakker med høy stemme.

130 Og når han kommer inn i
Guds hus, for han skulle kom-
me først til huset, se, dette er
velbehagelig for at han kan væ-
re et eksempel —

131 la ham bøye kne og aven-
de seg til Gud i bønn som et
tegn på eller for å minnes den
evige pakt.

132 Og når noen senere kom-
mer inn etter ham, la læreren
reise seg, løfte hendene opp mot
himmelen, ja, høyt over hodet,
og hilse sin bror eller sine brø-
dre med disse ord:

133 Er du en bror, eller er dere
brødre? Jeg hilser dere i vår
Herre Jesu Kristi navn som tegn
på eller for å minnes den evige
pakt, og i denne pakt mottar
jeg dere i afellesskapet med en
beslutning som er fast, urokke-
lig og uforanderlig, om å være
deres venn og bbror gjennom
Guds nåde i kjærlighetens bånd
og vandre ulastelig i alle Guds
bud med takksigelse evindelig
og alltid. Amen.

134 Og den som blir funnet
uverdig til denne hilsen, skal
ikke ha plass blant dere, for
dere skal ikke tillate at mitt
ahus blir besmittet av ham.
135 Og den som kommer inn

123a vs Kjærlighet.
b vs Begjære.

124a vs Doven,
dovenskap.

b L&p 64:7–10.
vs Ond tale.

125a vs Nestekjærlighet.

b vs Fred.
126a vs Bønn.

b L&p 1:12.
127a vs Profetenes skole.

b vs Embede,
embedsmann.

131a vs Tilbe, tilbedelse.

133a vs Fellesskap.
b vs Bror, brødre;

Søster.
134a L&p 97:15–17;

110:7–8.



189 Lære og pakter 88:136–89:3

og er trofast mot meg, og er en
bror eller hvis de er brødre,
skal løfte sine hender opp mot
himmelen og hilse presidenten
eller læreren med denne sam-
me bønn og pakt eller ved å si
amen, som tegn på det samme.
136 Se, sannelig sier jeg dere,

dette er et mønster for hvordan
dere skal hilse hverandre i
Guds hus, i profetenes skole.

137 Og dere er kalt til å gjøre
dette med bønn og takksigelse,
ettersom Ånden påvirker dere i
alle deres gjøremål i Herrens
hus i profetenes skole, så det
kan bli en helligdom, et taber-
nakel for Den Hellige Ånd til
deres aoppbyggelse.

138 Og dere skal ikke motta
noen iblant dere i denne skole
uten at han er ren fra denne
agenerasjons blod.
139 Og han skal bli mottatt

med afottvettingens ordinans,
for i denne hensikt ble fottvet-
tingens ordinans innstiftet.

140 Og videre, fottvettingens
ordinans skal forrettes av pre-
sidenten eller kirkens preside-
rende eldste.

141 Den skal begynne med
bønn, og etter å ha atatt del i
brød og vin, skal han binde om
seg bpå samme måte som det
fortelles om meg i det trettende
kapittel av Johannes’ vitnes-
byrd. Amen.

KAPITTEL 89

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 27.
februar 1833 (History of the Church 1:327–329). Som følge av at
brødrene den første tiden brukte tobakk på sine møter, ble profeten ledet
til å tenke nærmere over saken, og følgelig adspurte han Herren om det.
Resultatet ble denne åpenbaringen som er kjent under navnet Visdoms-
ordet. De tre første versene skrev profeten opprinnelig som en inspirert
innledning og beskrivelse.

1–9: Bruk av vin, sterke drikker,
tobakk og hete drikker er forbudt.
10–17: Planter, frukt, kjøtt og
korn er gitt til bruk for mennesker
og dyr. 18–21: Lydighet mot
evangeliets lov, herunder Vis-
domsordet, gir timelige og åndeli-
ge velsignelser.

ET aVisdomsord til gavn for
høyprestenes råd, forsamlet

i Kirtland, og for kirken, og
også for de hellige i Sion —

2 sendt som en hilsen, ikke som
bud eller tvang, men som et
visdomsord mottatt ved åpen-
baring som viser aGuds orden
og vilje med hensyn til alle hel-
liges timelige frelse i de siste
dager —

3 gitt som et prinsipp med
aløfte, avpasset etter den sva-

137a L&p 50:21–24.
138a L&p 88:74–75,

84–85.
139a vs Tvette, vaske,

tvettinger.
141a vs Nadverd.

b Joh 13:4–17.
89 1a vs Visdomsordet.

2a L&p 29:34.
vs Guds bud.

3a L&p 89:18–21.
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kes evne, ja, for den svakeste
blant de bhellige som er eller
kan kalles en hellig.

4 Se, sannelig, så sier Herren
til dere: På grunn av aondskap
og planer som er og vil være i
buhederlige menneskers hjerter
i de siste dager, har jeg cadvart
dere og advarer dere på forhånd
ved å gi dere dette visdomsord
ved åpenbaring —

5 at i den grad noen som helst
blant dere drikker avin eller
sterk drikk, se, det er ikke godt,
ei heller antagelig i deres Faders
øyne, unntatt når dere forsamler
dere for å ofre deres sakramen-
ter til ham.
6 Og se, dette skulle være vin,

ja, aren vin som dere selv har
laget av vinrankens druer.

7 Og videre, asterk drikk er
ikke for maven, men for å vas-
ke deres legemer med.
8 Og videre, tobakk er ikke

for alegemet, ei heller for maven
og er ikke godt for mennesket,
men er en plante for utvortes
sår og for alt sykt kveg og
skal brukes med skjønn og
kyndighet.
9 Og videre, hete drikker er

ikke for legemet eller maven.
10 Og videre, sannelig sier jeg

dere, alle sunne aplanter har
Gud gitt til legemets styrke og
oppbygging og til menneskets
bruk —

11 enhver plante i sin årstid
og enhver frukt i sin årstid, og
alle disse for å bli brukt med
måte og med atakksigelse.

12 Ja, også akjøtt av bdyr og av
luftens fugler har jeg, Herren,
gitt til menneskets bruk, likevel
skal det brukes csparsomt og
med takksigelse.

13 Og det er velbehagelig for
meg at det ikke blir brukt, unn-
tagen om vinteren eller i kulde
eller i hungersnød.

14 Alt akorn er gitt til menne-
skenes og dyrenes gavn til å
være hovedføde, ikke bare for
mennesket, men også for dyre-
ne på marken og himmelens
fugler og alle ville dyr som
løper eller beveger seg på
jorden.

15 Og disse har Gud skapt for
å bli brukt av mennesket kun i
tider med sult og stor hungers-
nød.

16 Alt korn er godt til føde
for mennesket, og likeledes
vinrankens frukt og det som
bærer frukt enten i eller over
jorden —

17 ikke desto mindre, hvete er
for mennesket, mais for oksen,
havre for hesten, rug for fuglene
og for svin og for alle markens
dyr, og bygg for alle nyttige
dyr og til milde drikker i likhet
med annet korn.

18 Og alle hellige som husker

b vs Hellig.
4a vs Bedra, bedrageri.

b vs Hemmelige
forbund.

c vs Advare, advarsel.
5a 3M 10:9–11;

Jes 5:11–12;
1 Kor 6:10.

6a L&p 27:1–4.
7a Ord 20:1; 23:29–35.
8a 1 Kor 3:16–17.

vs Legeme.
10a 1M 1:29;

L&p 59:17–20.
11a vs Takknemlig,

takknemlighet,

takksigelse.
12a 1M 9:3; 3M 11:1–8.

b 1 Tim 4:3–4;
L&p 49:18–21.

c L&p 59:20.
14a Dan 1:6–20.
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å holde og etterleve det som her
er sagt og vandrer i lydighet
mot budene, skal få ahelse i sin
navle og marg i sine ben,
19 og skal finne avisdom og

bkunnskapens store skatter, til
og med skjulte skatter,

20 og skal aløpe og ikke bli tret-
te, og skal gå og ikke bli matte.

21 Og jeg, Herren, gir dem et
aløfte at bødeleggelsens engel
skal gå dem forbi, likesom med
Israels barn og ikke slå dem
ihjel. Amen.

KAPITTEL 90
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 8. mars 1833
(History of the Church 1:329–331). Denne åpenbaringen var et videre
steg i opprettelsen av Det første presidentskap (se forordet til kapittel 81),
og som følge av dette ble de nevnte rådgivere ordinert den 18. mars 1833.

1–5: Rikets nøkler er overdratt til
Joseph Smith og gjennom ham til
Kirken. 6–7: Sidney Rigdon og
Frederick G. Williams skal virke i
Det første presidentskap. 8–11:
Evangeliet skal forkynnes til Israels
nasjoner, til hedningefolkene og
til jødene, og enhver skal høre på
sitt eget tungemål. 12–18: Joseph
Smith og hans rådgivere skal orga-
nisere Kirken. 19–37: Forskjellige
personer blir rådet av Herren til å
vandre rettskaffent og gjøre tjeneste
i hans rike .

SÅ sier Herren, sannelig, san-
nelig sier jeg deg, min sønn,

ifølge din inderlige påkallelse
er dine synder deg aforlatt, for
dine bønner og dine brødres
bønner har steget opp for mine
ører.
2 Derfor, velsignet er du fra nå

av, du som bærer anøklene til

det rike som er gitt deg, et brike
som er i ferd med å komme frem
for siste gang.

3 Sannelig sier jeg deg, dette
rikes nøkler skal aldri bli fratatt
deg mens du er i verden, ei hel-
ler i den kommende verden —

4 ikke desto mindre, gjennom
deg skal aoraklene bli gitt til
andre, ja, til kirken.

5 Og alle som mottar Guds
orakler, må være på avakt —
hvordan de verdsetter dem —
så de ikke betrakter dem som
noe ubetydelig og derved kom-
mer under fordømmelse og
snubler og faller når stormene
kommer og vindene blåser og
bregnet skyller ned og slår mot
deres hus.

6 Og videre, sannelig sier jeg
til dine brødre, Sidney Rigdon
og Frederick G. Williams, de-
res synder er dem også forlatt,

18a Ord 3:8.
19a vs Visdom.

b vs Kunnskap; Vitne,
vitnesbyrd.

20a Jes 40:31.
21a L&p 84:80.

b 2M 12:23, 29.

90 1a vs Tilgi.
2a L&p 65:2.

vs Nøkler,
prestedømmets.

b vs Rike, Guds eller
himmelens.

4a Apg 7:38;

Rom 3:2;
Heb 5:12;
L&p 124:39, 126.
vs Profeti, profetere.

5a L&p 1:14.
b Mat 7:26–27.
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og de regnes som likestilt med
deg i å ha nøklene til dette
siste rike,
7 og også gjennom din forvalt-

ning nøklene til aprofetenes
skole som jeg har befalt skulle
organiseres,

8 så de derved kunne bli full-
kommengjort i sin tjeneste til
frelse for Sion og for Israels na-
sjoner og for hedningefolkene,
så mange som vil tro,

9 at de gjennom din forvalt-
ning kan motta ordet, og ordet
gjennom deres forvaltning kan
gå ut til jordens ender, aførst til
bhedningefolkene, og se, deret-
ter skal de vende seg til jødene.

10 Og så kommer dagen da
aHerrens arm skal åpenbares
med kraft for å overbevise na-
sjonene, hedningenasjonene og
bJosefs hus, om det evangelium
som er til deres frelse.

11 For det skal skje på den dag
at enhver skal ahøre evangeliets
fylde i sitt eget tungemål og på
sitt eget språk av dem som er
bgitt denne ckraft ved dTrøste-
rens betjening, utgytt over dem
for å åpenbare Jesus Kristus.

12 Og nå, sannelig sier jeg deg,
jeg gir deg et bud at du fortsatt
skal virke i evangeliets atjeneste
og i presidentskapet.

13 Og når du har avsluttet
oversettelsen av profetene, skal
du fra den tid av apresidere over
kirkens og bskolens anliggender,

14 og fra tid til annen, etter
hvert som det blir tilkjennegitt
av Trøsteren, motta aåpenba-
ringer for å utfolde brikets my-
sterier,

15 og organisere menighetene
og astudere og blære og bli kjent
med alle gode bøker og med
cspråk, tungemål og folk.
16 Og dette skal være deres

oppgave og misjon så lenge dere
lever, å presidere i råd og orga-
nisere alle anliggender i denne
kirke og dette rike.

17 aSkjemmes ikke, bli heller
ikke forvirret, men ta imot for-
maning i alt deres hovmod og i
all deres bstolthet, for denslags
lokker deres sjeler i en felle.

18 Sett deres hus i orden, hold
adovenskap og burenhet langt
fra dere.

19 Nå, sannelig sier jeg deg,
sørg snarest mulig for et bosted
for din rådgiver og skriver
Frederick G. Williams og hans
familie.

20 Og la min aaldrende tjener
Joseph Smith senior fortsatt
være hos sin familie på det sted
hvor han nå bor, og det skal

7a vs Profetenes skole.
9a Mat 19:30;

Ether 13:10–12.
b 1 Ne 13:42;

L&p 107:33; 133:8.
10a L&p 43:23–27;

88:84, 87–92.
b 1M 49:22–26;

1 Ne 15:13–14.
11a vs Misjonærarbeide.

b vs Kall, kalle, kalt

av Gud; Ordinere,
ordinasjon.

c vs Prestedømme.
d vs Talsmann.

12a vs Tjene, virke.
13a L&p 107:91–92.

b vs Profetenes skole.
14a vs Åpenbaring.

b vs Mysterier, Guds.
15a L&p 88:76–80, 118;

93:53.

b L&p 107:99–100;
130:18–19.

c vs Språk.
17a Rom 1:16; 2 Ne 6:13.

b L&p 88:121.
vs Stolthet.

18a L&p 58:26–29.
vs Doven,
dovenskap.

b L&p 38:42.
20a vs Smith, Joseph sen.
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ikke selges før Herrens munn
har talt.
21 Og la min rådgiver, Sidney

aRigdon, bli hvor han nå bor
inntil Herrens munn har talt.
22 Og la biskopen søke flittig

for å finne en afullmektig, og la
ham være en mann som har lagt
seg opp brikdommer, en Guds
mann med sterk tro,

23 så han derved kan være
istand til å betale all gjeld, så
Herrens lagerhus ikke kommer
i vanry i folkets øyne.

24 Søk aflittig, bbe alltid og ha
tro, og calle ting skal tjene dere
til det gode hvis dere vandrer
rettskaffent og husker dpakten
dere har inngått med hverandre.

25 La deres husstand være ali-
ten med hensyn til dem som
ikke tilhører deres familier,
dette gjelder spesielt for min
aldrende tjener Joseph Smith
seniors familie —

26 så de ting som er gitt dere
for å gjøre min gjerning, ikke
blir tatt fra dere og gitt til dem
som ikke er verdige,

27 og at dere derved blir hind-
ret i å utføre det som jeg har
befalt dere.

28 Og videre, sannelig sier
jeg dere, det er min vilje at min
tjenerinne Vienna Jaques skal
motta penger til å dekke sine
utgifter og dra opp til Sions
land —

29 og resten av pengene kan

innvies til meg, og hun vil bli
belønnet i min egen beleilige
tid.

30 Sannelig sier jeg dere at det
er riktig i mine øyne at hun
drar opp til Sions land og mot-
tar en arv fra biskopens hånd,

31 så hun kan slå seg ned i
fred, så sant hun er trofast og
ikke er doven i sine levedager
etter denne tid.

32 Og se, sannelig sier jeg dere
at dere skal skrive ned dette
bud og med kjærlig hilsen si til
deres brødre i Sion at jeg også
har kalt dere til å apresidere over
Sion i min egen beleilige tid.

33 Derfor, la dem slutte å be-
svære meg med denne sak.

34 Se, jeg sier dere at deres brø-
dre i Sion begynner å omvende
seg, og englene fryder seg over
dem.

35 Likevel er det mange ting
jeg ikke er tilfreds med, og jeg
er ikke tilfreds med min tjener
aWilliam E. McLellin, heller
ikke med min tjener Sidney
Gilbert, og både biskopen og
andre har mange ting å omven-
de seg fra.

36 Men sannelig sier jeg dere
at jeg, Herren, vil stride med
aSion og gå i rette med hennes
mektige og brefse henne inntil
hun seirer og blir cren for meg.

37 For hun skal ikke flyttes fra
sitt sted. Jeg, Herren, har talt
det. Amen.

21a vs Rigdon, Sidney.
22a L&p 84:112–113.

b Jak bok 2:17–19.
24a vs Flid.

b vs Bønn.
c Ezra 8:22;

Rom 8:28;
L&p 100:15; 122:7–8.

d vs Pakt.
25a dvs De fattige som

Joseph Smith sen.
tok seg av.

32a L&p 107:91–92.
35a L&p 66:1; 75:6–9.
36a vs Sion.

b vs Refse, refselse.
c vs Ren, renhet.
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KAPITTEL 91

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 9.
mars 1833 (History of the Church 1:331–332). Profeten var på dette
tidspunkt opptatt med å oversette Det gamle testamente. Da han kom til
den del av de gamle skrifter som kalles De apokryfiske bøker, adspurte
han Herren og mottok denne undervisning.

1–3: De apokryfiske bøker er for det
meste riktig oversatt, men menne-
sker har foretatt mange tilføyelser
som ikke er sanne. 4–6: Bøkene er
til gavn for dem som er opplyst av
Ånden.

SANNELIG, så sier Herren til
deg angående aDe apokry-

fiske bøker: Det er mange ting i
dem som er sanne, og de er for
det meste riktig oversatt.
2 Det er mange ting i dem som

ikke er sanne som er tilføyelser
foretatt av menneskehånd.

3 Sannelig, jeg sier deg at det
ikke er nødvendig å oversette
De apokryfiske bøker.

4 Derfor, den som leser dem,
la ham aforstå, for Ånden åpen-
barer sannhet.

5 Og den som er opplyst av
aÅnden, skal ha nytte av dem.
6 Og den som ikke mottar av

Ånden, kan ikke ha nytte av
dem. Derfor er det ikke nød-
vendig at de skulle oversettes.
Amen.

KAPITTEL 92

Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 15. mars
1833 (History of the Church 1:333). Åpenbaringen henvender seg til
Frederick G. Williams som nylig var blitt utpekt til rådgiver i Det første
presidentskap.

1–2: Herren gir et bud angående
innlemmelse i den forente orden.

SANNELIG, så sier Herren:
Jeg gir til den aforente orden,

organisert i henhold til det
bud som er gitt tidligere, en
åpenbaring og et bud angåen-
de min tjener Frederick G.
Williams, at dere skal motta

ham i ordenen. Det jeg sier til
én, sier jeg til alle.

2 Og videre sier jeg til deg, min
tjener Frederick G. Williams: Du
skal være et aktivt medlem av
denne orden, og såfremt du er
trofast i å holde alle bud som
er gitt tidligere, skal du bli
velsignet for evig. Amen.

91 1a vs Apokryfiske
bøker.

4a vs Forstand,

forståelse.
5a vs Hellige Ånd, Den;

Inspirasjon,

inspirere.
92 1a L&p 82:11, 15–21.

vs Forente orden.
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KAPITTEL 93

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 6.
mai 1833 (History of the Church 1:343–346).

1–5: Alle som er trofaste, vil se
Herren. 6–18: Johannes vitnet om
at Guds Sønn gikk fra nåde til
nåde inntil han mottok en fylde av
Faderens herlighet. 19–20: Trofaste
mennesker som går fra nåde til
nåde, vil også motta av hans fylde.
21–22: De som er født gjennom
Kristus, utgjør den Førstefødtes
menighet. 23–28: Kristus mottok
en fylde av all sannhet, og ved ly-
dighet kan mennesket gjøre likeså.
29–32: Mennesket var i begynnel-
sen hos Gud. 33–35: Grunnstoffe-
ne er evige, og i oppstandelsen kan
mennesket motta en fylde av glede.
36–37: Guds herlighet er intelli-
gens. 38–40: Barn er uskyldige for
Gud på grunn av Kristi forløsning.
41–53: De ledende brødre blir be-
falt å sette sine familier i orden.

SANNELIG, så sier Herren:
Det skal skje at hver sjel som

aavstår fra sine synder og kom-
mer til meg og bpåkaller mitt
navn og cadlyder min røst og
holder mine bud, skal dse mitt
eåsyn og vite at jeg er,

2 og at jeg er det sanne alys
som opplyser hvert menneske
som kommer til verden,

3 og at jeg er ai Faderen og
Faderen i meg, og Faderen og
jeg er ett,

4 Faderen afordi han bga meg
av sin fylde, og Sønnen fordi jeg
var i verden og tok bolig i ckjø-
det og bodde blant menneske-
nes barn.

5 Jeg var i verden og mottok
av min Fader, og ahans gjernin-
ger ble tydelig åpenbart.

6 Og aJohannes så og vitnet
om fylden av min bherlighet, og
fylden av cJohannes’ oppteg-
nelse skal heretter åpenbares.

7 Og han vitnet og sa: Jeg så
hans herlighet at han var ai be-
gynnelsen, før verden ble til.

8 Derfor, i begynnelsen var
aOrdet, for han var Ordet, ja,
frelsens sendebud —

9 verdens alys og bForløser,
Sannhetens Ånd som kom til
verden fordi verden ble til ved
ham, og i ham var menneskenes
liv og menneskenes lys.

93 1a vs Omvende,
omvendelse;
Verdig, verdighet.

b Joel 3:5.
c vs Lydighet, lydig,

(ad)lyde.
d 2M 33:11;

L&p 38:7–8;
67:10–12; 88:68;
101:23; 130:3.
vs Talsmann.

e jso, 1 Joh 4:12.
2a Joh 1:4–9;

L&p 14:9; 84:45–47;
88:6–7.
vs Lys, Kristi lys.

3a Joh 10:25–38;
17:20–23;
L&p 50:43–45.

4a Mosiah 15:1–7.
b vs Jesus Kristus —

Myndighet,
Jesu Kristi.

c Luk 1:26–35; 2:4–14;
3 Ne 1:12–14;
Ether 3:14–16.

5a Joh 5:36; 10:25;
14:10–12.

6a Joh 1:34.
b vs Jesus Kristus —

Herlighet, Jesu
Kristi.

c Joh 20:30–31.
7a Joh 1:1–3, 14; 17:5;

L&p 76:39.
8a vs Jesus Kristus;

Jehova.
9a vs Lys, Kristi lys.

b vs Forløser.
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10 Verdenene able til ved ham,
menneskene ble til ved ham, alt
ble til ved ham og gjennom ham
og av ham.

11 Og jeg, Johannes, vitner om
at jeg så hans herlighet, en her-
lighet som den Enbårne har fra
Faderen, full av nåde og sann-
het, ja, Sannhetens Ånd som
kom og tok bolig i kjødet og tok
bolig iblant oss.

12 Og jeg, Johannes, så at han
ikke mottok av afylden til å be-
gynne med, men mottok bnåde
for nåde.
13 Og han mottok ikke av fyl-

den til å begynne med, men
fortsatte fra anåde til nåde inn-
til han mottok en fylde.

14 Og således ble han kalt
aGuds Sønn fordi han ikke mot-
tok av fylden til å begynne med.
15 Og jeg, aJohannes, vitner, og

se, himlene ble åpnet og bDen
Hellige Ånd kom ned over ham
ci en dues skikkelse og hvilte på
ham, og det kom en røst fra
himmelen som sa: Dette er dmin
elskede Sønn.

16 Og jeg, Johannes, vitner om
at han mottok en fylde av Fade-
rens herlighet,

17 og han mottok aall bmakt,
både i himmel og på jord, og
cFaderens herlighet var med
ham, for han var i ham.

18 Og det skal skje at hvis dere
er trofaste, skal dere motta fyl-
den av Johannes’ opptegnelse.

19 Jeg gir dere disse ord for at
dere kan forstå og vite hvordan
dere skal atilbe og vite hva dere
tilber, så dere kan komme til
Faderen i mitt navn, og når ti-
den er inne, motta av hans fylde.

20 For hvis dere holder mine
abud, skal dere motta av bhans
fylde og bli cforherliget i meg
likesom jeg er i Faderen. Derfor
sier jeg til dere: Dere skal motta
dnåde for nåde.
21 Og nå, sannelig sier jeg dere,

jeg var ai begynnelsen hos Fa-
deren og er den bFørstefødte,
22 og alle dem som er født

gjennom meg, ahar del i den
samme bherlighet og utgjør den
Førstefødtes menighet.

23 Dere var også i begynnelsen
ahos Faderen, det som er Ånd,
ja, Sannhetens Ånd.

24 Og asannhet er bkunnskap
om ting som de er og som de
var og som de skal bli,

10a Heb 1:1–3;
L&p 76:24;
Moses 1:31–33.

12a Fil 2:6–11.
b Joh 1:16–17.

13a Luk 2:52.
14a Luk 1:31–35;

L&p 6:21.
vs Gud, guddommen
— Gud Sønnen.

15a Joh 1:29–34.
b vs Hellige Ånd, Den.
c vs Duens tegn.
d Mat 3:16–17.

17a Mat 28:18; Joh 17:2;
1 Pet 3:22.

b vs Jesus Kristus —
Myndighet, Jesu
Kristi; Kraft, makt.

c vs Gud, guddommen
— Gud Faderen.

19a Joh 4:21–26; 17:3;
Apg 17:22–25.
vs Tilbe, tilbedelse.

20a L&p 50:28.
b Joh 1:16;

L&p 84:36–39.
c Joh 17:4–5, 22.

vs Mennesket,
mennesker —
Mennesket kan
bli vår himmelske

Fader lik.
d vs Nåde.

21a Joh 1:1–2;
1 Pet 1:19–20;
Moses 4:2.

b vs Førstefødte.
22a 1 Pet 5:1; L&p 133:57.

b vs Celestial
herlighet.

23a vs Mennesket,
mennesker —
Mennesket er vår
himmelske Faders
åndebarn.

24a vs Sannhet.
b vs Kunnskap.
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25 og det som er amer eller
mindre enn dette, er av den on-
des ånd, han som var en bløgner
fra begynnelsen.

26 aSannhetens Ånd er av Gud.
Jeg er Sannhetens Ånd, og
Johannes vitnet om meg og sa:
Han mottok en fylde av sann-
het, ja, av all sannhet,

27 og intet menneske mottar
en afylde uten at det holder
hans bud.
28 Den som aholder hans bud,

mottar sannhet og blys inntil
han blir forherliget i sannhet
og ckjenner alle ting.
29 Mennesket var også ai be-

gynnelsen hos Gud. bIntelligens,
eller sannhetens lys, ble ikke
skapt eller dannet, og kan hel-
ler ikke bli det.

30 All sannhet er uavhengig i
den sfære hvor Gud har satt
den, til å ahandle for seg selv,
således også med all intelli-
gens, hvis ikke er det ingen
eksistens.
31 Se, her er menneskets

ahandlefrihet, og her er menne-

skets fordømmelse, fordi det
som var fra begynnelsen er bty-
delig åpenbart for dem, og de
mottar ikke lyset.

32 Og hvert menneske hvis
ånd ikke mottar alyset, er un-
der fordømmelse.

33 For mennesket er aånd.
bGrunnstoffene er evige, og ånd
og grunnstoff, uadskillelig for-
enet, mottar en fylde av glede,

34 og når de er aadskilt, kan
ikke mennesket motta en fylde
av bglede.
35 aGrunnstoffene er Guds

tabernakel, ja, mennesket er
Guds tabernakel, endog btem-
pler, og hvert et tempel som er
besmittet, det tempel skal Gud
ødelegge.

36 aGuds herlighet er bintelli-
gens, eller med andre ord clys
og sannhet.

37 Lys og sannhet avviser
aden onde.
38 Hvert menneskes ånd var

auskyldig i begynnelsen, og da
Gud hadde bforløst mennesket
fra cfallet, ble menneskene igjen

25a L&p 20:35.
b Joh 8:44; 2 Ne 2:18;

Moses 4:4.
26a Joh 14:6.
27a vs Fullkommen.
28a vs Lydighet, lydig,

(ad)lyde.
b L&p 50:24; 84:45.

vs Lys, Kristi lys.
c Joh 17:3;

L&p 88:49, 67.
29a Abr 3:18.

vs Førjordiske
liv; Mennesket,
mennesker.

b vs Intelligens,
intelligenser.

30a 2 Ne 2:13–27.

31a vs Handlefrihet.
b 5M 30:11–14;

L&p 84:23–24.
32a vs Lys, Kristi lys;

Sannhet.
33a L&p 77:2;

Abr 5:7–8.
vs Mennesket,
mennesker —
Mennesket er vår
himmelske Faders
åndebarn.

b L&p 131:7–8; 138:17.
vs Oppstandelse.

34a 2 Ne 9:8–10.
b vs Glede.

35a L&p 130:22.
b 1 Kor 3:16–17.

36a vs Herlighet; Jesus
Kristus — Herlighet,
Jesu Kristi.

b L&p 130:18–19;
Abr 3:19.
vs Intelligens,
intelligenser.

c L&p 88:6–13.
37a Moses 1:12–16.

vs Djevel.
38a vs Uskyld, uskyldig.

b Mosiah 27:24–26;
Moses 5:9;
Trosart 1:3.
vs Forløse, forløst,
forløsning.

c vs Fall, Adam
og Evas.



Lære og pakter 93:39–52 198

i sin barnlige tilstand duskyldi-
ge fremfor Gud.
39 Og den onde kommer og

atar bort lys og sannhet fra men-
neskenes barn gjennom ulydig-
het og på grunn av deres fedres
btradisjoner.

40 Men jeg har befalt dere å
oppdra deres abarn i lys og
sannhet.

41 Men sannelig sier jeg til
deg, min tjener Frederick G.
Williams: du har fortsatt under
denne fordømmelse,

42 du har ikke alært dine barn
lys og sannhet ifølge budene,
og den onde har ennå makt
over deg, og dette er grunnen
til din lidelse.
43 Og nå gir jeg deg et bud, at

hvis du vil bli befridd, skal du
asette ditt eget hus i orden, for
det er mange ting som ikke er
som de skulle være i ditt hus.
44 Sannelig sier jeg til min tje-

ner Sidney Rigdon at i enkelte
ting har han ikke holdt budene
angående sine barn, derfor, sett
først ditt hus i orden.

45 Sannelig sier jeg til min tje-
ner Joseph Smith jr., eller med
andre ord, jeg vil kalle dere
avenner, for dere er mine ven-
ner, og dere skal få en arv med
meg —
46 jeg kalte dere atjenere for

verdens skyld, og dere er deres
tjenere for min skyld —

47 og nå, sannelig sier jeg til
Joseph Smith jr.: Du har ikke
holdt budene og må nødven-
digvis airettesettes av Herren,

48 din afamilie må omvende
seg og forsake enkelte ting og
gi mer oppriktig akt på dine ord,
eller bli fjernet fra sin stilling.

49 Det jeg sier til én, sier jeg til
alle. aBe alltid så den onde ikke
får makt over dere og fjerner
dere fra deres stilling.

50 Også min tjener Newel K.
Whitney, biskop i min kirke,
trenger å bli refset og sette sin
familie i orden og påse at de er
mer flittige og samvittighetsful-
le hjemme og alltid ber, ellers
vil de bli fjernet fra sin astilling.

51 Nå sier jeg til dere, mine
venner, la min tjener Sidney
Rigdon dra ut på sin reise og i
hast, og også forkynne anådens
år fra Herren og frelsens evan-
gelium slik jeg skal gi ham å
tale, og ved deres forenede
bønn i tro vil jeg støtte ham.

52 Og la mine tjenere Joseph
Smith jr. og Frederick G. Willi-
ams også skynde seg, og det
skal bli gitt dem ifølge troens
bønn, og i den grad dere holder
mine ord, skal dere ikke bli
bli gjort til skamme i denne

d Moroni 8:8, 12, 22;
L&p 29:46–47.
vs Frelse — Frelse
for barn.

39a Mat 13:18–19;
2 Kor 4:3–4;
Alma 12:9–11.

b Esek 20:18–19;
Alma 3:8.

vs Tradisjoner.
40a vs Familie —

Foreldrenes ansvar.
42a 1 Sam 3:11–13;

L&p 68:25–31.
43a 1 Tim 3:4–5.
45a L&p 84:63; 88:62.
46a 3M 25:55;

1 Ne 21:3–8.

vs Tjeneste.
47a L&p 95:1–2.

vs Refse, refselse.
48a vs Familie —

Barnas ansvar.
49a 3 Ne 18:15–21.
50a L&p 64:40.
51a Luk 4:19.
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verden, heller ikke i den kom-
mende verden.
53 Og sannelig sier jeg dere at

det er min vilje at dere skulle
skynde dere å aoversette mine

skrifter og btilegne dere ckunn-
skap om historie og om land og
om riker, om Guds og menne-
skers lover, og alt dette til Sions
frelse. Amen.

KAPITTEL 94

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 6.
mai 1833 (History of the Church 1:346–347). Hyrum Smith, Reynolds
Cahoon og Jared Carter blir utpekt som Kirkens byggekomité.

1–9: Herren befaler at det skal
bygges et hus hvor presidentska-
pet kan arbeide. 10–12: Det skal
bygges et trykkeri. 13–17: Visse
arvelodd blir tildelt.

OG videre, sannelig sier
jeg dere, amine venner, en

befaling gir jeg dere, at dere
skal påbegynne arbeidet med
å utparsellere og gjøre forbe-
redelser til å legge en begyn-
nelse og en grunnvoll til byen
i bSions stav her i landområ-
det Kirtland, og begynne med
mitt hus.
2 Og se, det må gjøres i hen-

hold til det amønster som jeg
har gitt dere.
3 Og la den første tomten mot

syd innvies til meg, hvor det
skal bygges et hus til president-
skapet hvor presidentskapet kan
arbeide, motta åpenbaringer og
utføre apresidentskapets tjenes-
tegjerning i alle ting som hører
til kirken og riket.

4 Sannelig sier jeg dere at det

skal bygges i fem og femti gan-
ger fem og seksti fots bredde
og lengde, innvendige mål.

5 Og det skal være en nedre
etasje og en øvre etasje i henhold
til det mønster som skal bli gitt
dere senere.

6 Og det skal innvies til Herren
fra grunnvollen av etter preste-
dømmets orden og i henhold til
det mønster som skal bli gitt
dere senere.

7 Og det skal innvies fullt og
helt til Herren og til president-
skapets arbeide.

8 Og dere skal ikke la noe
aurent komme inn i det, og min
bherlighet skal være der, og mitt
nærvær skal være der.

9 Men hvis noe aurent kommer
inn der, skal ikke min herlighet
være der, og mitt nærvær skal
ikke komme inn der.

10 Og videre, sannelig sier jeg
dere, den andre tomten mot syd
skal innvies til meg for å bygge
et hus til meg hvor aoversettel-
sen av mine skrifter kan bli

53a vs Joseph Smiths
oversettelse (jso).

b L&p 88:76–80, 118.
c vs Kunnskap.

94 1a L&p 93:45.

b vs Stav.
2a L&p 52:14–15.
3a L&p 107:9, 22.
8a Luk 19:45–46;

L&p 109:16–20.

b 1 Kong 8:10–11.
vs Herlighet.

9a L&p 97:15–17.
10a vs Joseph Smiths

oversettelse (jso).
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btrykt, og alle ting jeg ellers skal
befale dere.

11 Og det skal være fem og
femti ganger fem og seksti fot,
bredde og lengde, innvendige
mål, og det skal bygges i to
etasjer.

12 Og dette hus skal fra
grunnvollen av innvies fullt
og helt til Herren, til arbeidet
med å trykke alt jeg skal befale
dere, og det skal være hellig og
ubesmittet, på alle måter i hen-
hold til det mønster som skal
bli gitt dere.

13 Og på den tredje tomten

skal min tjener Hyrum Smith
motta sin arv.

14 Og på den første og andre
tomten mot nord skal mine tje-
nere Reynolds Cahoon og Jared
Carter motta sin arv,

15 så de kan utføre det arbeide
jeg har utpekt dem til, og være
en komité for å bygge mine hus
i henhold til den befaling jeg,
Gud Herren, har gitt dere.

16 Disse to hus skal ikke opp-
føres før jeg gir dere en befaling
angående dem.

17 Og nå gir jeg dere ikke mer
denne gang. Amen.

KAPITTEL 95

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 1.
juni 1833 (History of the Church 1:350–352). Denne åpenbaringen er
en fortsettelse av guddommelig befaling om å bygge flere hus for tilbedel-
se og undervisning, spesielt Herrens hus (se kapittel 88:119–136 og
kapittel 94).

1–6: De hellige blir refset for å ha
unnlatt å bygge Herrens hus. 7–10:
Herren ønsker å bruke sitt hus til å
begave sitt folk med kraft fra det
høye. 11–17: Huset skal innvies til
et sted for tilbedelse og for apostle-
nes skole.

SANNELIG, så sier Herren til
dere som jeg elsker, og dem

jeg elsker arefser jeg også, så
deres synder kan bli btilgitt, for
med refselsen bereder jeg en
vei så de kan bli cbefridd fra

enhver dfristelse, og jeg har
elsket dere —

2 derfor må dere nødvendig-
vis refses og irettesettes for
mitt åsyn,

3 for dere har syndet svært
alvorlig mot meg ved at dere
ikke i alle ting har tatt hensyn
til den store befaling jeg har
gitt dere med hensyn til å byg-
ge amitt hus,

4 som skal være den forbere-
delse hvorved jeg akter å forbe-
rede mine apostler til å abeskjære

b L&p 104:58–59.
95 1a 5M 11:1–8;

Ord 13:18;
Heb 12:5–11;
Hel 15:3;
L&p 101:4–5; 105:6.

vs Refse, refselse.
b vs Tilgi.
c 1 Kor 10:13.
d vs Friste, fristelse.

3a Hag 1:7–11;
L&p 88:119.

vs Tempel,
Herrens hus.

4a Jak bok 5:61–75;
L&p 24:19; 33:3–4.
vs Herrens vingård.
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min vingård for siste gang,
så jeg kan utføre min bunderli-
ge gjerning, så jeg kan cutgyte
min Ånd over alt kjød.

5 Men se, sannelig sier jeg dere
at det er mange som er blitt
ordinert blant dere som jeg har
kalt, men få av dem er autvalgt.

6 De som ikke er utvalgt, har
begått en svært alvorlig synd
ved at de vandrer i amørke ved
høylys dag.

7 Og av denne grunn ga jeg
dere en befaling at dere skulle
sammenkalle deres ahøytideli-
ge forsamling så deres bfaste og
deres sorg kunne nå opp til
cHerren Sebaots ører, hvilket
betyr til dskaperen av den før-
ste dag, begynnelsen og enden.

8 Ja, sannelig sier jeg dere, jeg
ga dere en befaling at dere skul-
le bygge et hus, og i dette hus
akter jeg å abegave dem som jeg
har utvalgt, med kraft fra det
høye,
9 for dette er aFaderens løfte

til dere, derfor befaler jeg dere
å bli her, likesom mine apostler
i Jerusalem.

10 Men mine tjenere begikk
en svært alvorlig synd, og i
aprofetenes skole oppsto bstri-
digheter som var svært alvorli-
ge for meg, sier deres Herre,
derfor sendte jeg dem bort for å
bli refset.

11 Sannelig sier jeg dere, det er
min vilje at dere skal bygge et
hus. Hvis dere holder mine bud,
skal dere ha kraft til å bygge det.

12 Hvis dere aikke holder mine
bud, skal ikke bFaderens kjærlig-
het vedbli hos dere, derfor skal
dere vandre i mørke.

13 Nå, her er visdom og Her-
rens vilje: La huset bygges,
ikke etter verdens vis, for jeg
vil ikke at dere skal leve etter
verdens vis —

14 derfor, la det bli bygget
på den måte som jeg skal vise
til tre av dere som dere skal ut-
peke og ordinere til denne
myndighet.

15 Og størrelsen skal være fem
og femti ganger fem og seksti
fot, bredde og lengde, innven-
dige mål.

16 Og la første etasje innvies
til meg, til ofringen av deres
sakramenter, og til deres for-
kynnelse og til deres faste og til
deres bønner og til å afremleg-
ge deres aller helligste ønsker
for meg, sier deres Herre.

17 Og la annen etasje innvies
til meg, til skole for mine apost-
ler, sier Sønnen aAhman, eller
med andre ord Alphus, eller
med andre ord Omegus, ja,
Jesus Kristus, deres bHerre.
Amen.

b Jes 28:21;
L&p 101:95.

c Ord 1:23; Joel 3:1;
L&p 19:38.
vs Gaver, Åndens;
Hellige Ånd, Den.

5a Mat 20:16;
L&p 105:35–37;
121:34–40.

vs Utvelgelse.
6a vs Mørke, åndelig.
7a L&p 88:70, 74–82,

117–120.
b vs Faste.
c vs Jehova.
d vs Skape, skapelse.

8a L&p 38:32; 39:15;
43:16; 110:9–10.

vs Begavelse.
9a Luk 24:49.

10a vs Profetenes skole.
b vs Strid (trette).

12a Joh 15:10.
b 1 Joh 2:10, 15.

16a L&p 59:9–14.
17a L&p 78:20.

b vs Herre.
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KAPITTEL 96

Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 4. juni
1833 som viser hvordan Sions by eller stav skulle organiseres og være et
mønster for de hellige i Kirtland (History of the Church 1:352–353).
Foranledningen var en konferanse av høyprester hvor det hovedemne
som ble behandlet, var hva som skulle gjøres med det landområde som ble
kalt French-gården som Kirken eide i nærheten av Kirtland. Ettersom
konferansen ikke greide å bestemme seg for hvem som skulle ta hånd om
gården, ble de alle enige om å adspørre Herren om saken.

1: Sions stav i Kirtland skal gjøres
sterk. 2–5: Biskopen skal dele ut
arv til de hellige. 6–9: John John-
son skal være medlem av den for-
ente orden.

SE, jeg sier dere, her er vis-
dom hvorved dere kan vite

hvordan dere skal handle i
denne sak, for jeg anser det for
nødvendig at denne astav som
jeg har organisert for å styrke
Sion, skal gjøres sterk.
2 Derfor, la min tjener Newel

K. Whitney ta hånd om det
sted som er nevnt blant dere og
hvor jeg akter å bygge mitt hel-
lige hus.

3 Og videre, la tomtene bli
inndelt med visdom til gavn
for dem som søker en arv slik
det skal bli bestemt av dere i
rådsmøte.

4 Derfor, se til at dere gir akt
på denne sak og den del som
er nødvendig for å gavne min
aorden i den hensikt å bringe
mitt ord ut til menneskenes
barn.
5 For se, sannelig sier jeg dere,

det som er aller viktigst for meg,

er at mitt ord går ut til menne-
skenes barn for å bløtgjøre men-
neskenes barns hjerter til deres
beste. Slik er det. Amen.

6 Og videre, sannelig sier jeg
dere at jeg har en vis hensikt
med og anser det for nødven-
dig at min tjener John Johnson,
hvis offer jeg har godtatt og
hvis bønner jeg har hørt og til
hvem jeg gir et løfte om evig
liv såfremt han heretter holder
mine bud,

7 for han er en etterkommer
av aJosef og har del i de velsig-
nelser som ved løfte ble gitt til
hans fedre —

8 sannelig sier jeg dere, jeg
anser det for nødvendig at han
blir et medlem av ordenen, så
han kan hjelpe til med å bringe
mitt ord ut til menneskenes
barn.

9 Derfor skal dere ordinere
ham til denne velsignelse, og
han skal flittig søke å slette alle
heftelser som hviler på det
hus som er nevnt blant dere, så
han kan bo i det. Slik er det.
Amen.

96 1a Jes 33:20; 54:2.
vs Stav.

4a L&p 78:3–4.
vs Forente orden.

7a vs Josef, sønn
av Jakob.
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KAPITTEL 97

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 2.
august 1833 (History of the Church 1:400–402). Denne åpenbaringen
handler spesielt om de helliges anliggender i Sion, Jackson fylke, Missouri,
og var et svar på profetens spørsmål til Herren om å bli opplyst. Medlem-
mer av Kirken i Missouri ble på denne tiden utsatt for alvorlige forfølgelser
og var den 23. juli 1833 blitt tvunget til å undertegne en avtale om å
forlate Jackson fylke.

1–2: Mange av de hellige i Sion
(Jackson fylke, Missouri) er velsig-
net for sin trofasthet. 3–5: Parley
P. Pratt roses for sitt arbeide i sko-
len i Sion. 6–9: De som holder sine
pakter, vil Herren ta imot. 10–17:
Et hus skal bygges i Sion hvor de
rene av hjertet vil se Gud. 18–21:
Sion er de rene av hjertet. 22–28:
Sion skal unnslippe Herrens tuk-
telse hvis hun er trofast.

SANNELIG sier jeg dere,
mine venner, jeg taler til

dere med min røst, ja, min
Ånds røst, så jeg kan vise dere
min vilje angående deres brø-
dre i aSions land, mange av
dem er virkelig ydmyke og sø-
ker flittig for å lære visdom og
finne sannhet.

2 Sannelig, sannelig sier jeg
dere, velsignet er slike, for de
skal finne, for jeg, Herren, er
barmhjertig mot alle de asakt-
modige og mot alle som jeg vil,
så jeg kan bli rettferdiggjort når
jeg skal føre dem til dom.

3 Se, jeg sier dere angående
askolen i Sion: Jeg, Herren, har

behag i at det er en skole i Sion,
og har også behag i min tjener
Parley P. bPratt, for han blir i
meg.

4 Og hvis han fortsetter å bli i
meg, skal han fortsette å presi-
dere over skolen i Sions land
inntil jeg gir ham andre befa-
linger.

5 Og jeg vil velsigne ham med
et mangfold av velsignelser så
han kan forklare all hellig skrift
og alle mysterier til oppbyggel-
se for skolen og kirken i Sion.

6 Og de andre i skolen, er jeg,
Herren, villig til å vise barm-
hjertighet, likevel er det noen
som nødvendigvis må arefses,
og deres gjerninger skal gjøres
kjent.

7 aØksen ligger ved roten av
trærne, og hvert tre som ikke
bærer god bfrukt, skal hugges
ned og kastes på ilden. Jeg,
Herren, har talt det.

8 Sannelig sier jeg dere, alle
blant dem som vet at deres
ahjerter er bærlige, og er sønder-
knuste og har en angrende ånd
og er cvillige til å holde sine pak-

97 1a vs Sion.
2a Mat 5:5;

Mosiah 3:19.
3a vs Profetenes skole.

b vs Pratt, Parley

Parker.
6a vs Refse, refselse.
7a Mat 3:10.

b Luk 6:43–45;
Alma 5:36, 52;

3 Ne 14:15–20.
8a vs Sønderknust

hjerte.
b vs Ærlig, ærlighet.
c L&p 64:34.
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ter ved å dofre, ja, ethvert offer
som jeg, Herren, befaler — evil
jeg ta imot.

9 For jeg, Herren, vil forårsake
at de blir lik et meget fruktbart
tre som er plantet i god jord
ved en klar bekk og bærer me-
get dyrebar frukt.

10 Sannelig sier jeg dere at det
er min vilje at et ahus skal byg-
ges til meg i Sions land etter det
bmønster som jeg har gitt dere.

11 Ja, det skal bygges i hast av
mitt folks tiende.

12 Se, dette er den atiende og
det offer som jeg, Herren, kre-
ver av deres hender, så det kan
bygges et bhus til meg for Sions
frelse,

13 et sted for atakksigelse for
alle hellige og et undervis-
ningssted for alle som er kalt
til å arbeide i kirkens tjeneste
i alle sine forskjellige kall og
embeder,

14 så de kan bli fullkommen-
gjort til å aforstå sin tjenestegjer-
ning i teori, i prinsipp og i lære,
i alle ting som hører til bGuds
rike på jorden — og dette rikes
cnøkler er overdratt til dere.
15 Og såfremt mitt folk byg-

ger et hus til meg i Herrens
navn og ikke lar noe aurent
komme inn der og ikke lar det

bli besmittet, skal bmin herlig-
het hvile over det,

16 ja, og amitt nærvær skal
være der, for jeg vil komme inn
der, og alle de brene av hjertet
som kommer inn der, skal se
Gud.

17 Men hvis det blir besmittet,
vil jeg ikke komme inn der, og
min herlighet skal ikke være
der, for jeg vil ikke komme inn
i vanhellige templer.

18 Og nå, se, hvis Sion gjør
disse ting, skal hun ha afrem-
gang og utbre seg og bli meget
herlig, meget stor og meget
fryktinngytende.

19 Og ajordens nasjoner skal
hedre henne og skal si: Visselig,
bSion er vår Guds by og Sion kan
visselig ikke falle, ei heller bli
flyttet fra sitt sted, for Gud er
der og Herrens hånd er der,

20 og han har sverget ved sin
makts kraft å være hennes frel-
se og hennes høye atårn.

21 Derfor, sannelig så sier
Herren: Fryd deg Sion, for dette
er aSion — de rene av hjertet.
Derfor, la Sion fryde seg, mens
alle de ugudelige skal sørge.

22 For se og gi akt, ahevn kom-
mer hastig som hvirvelvinden
over de ugudelige, og hvem
skal unnslippe den?

d vs Offergaver, offer.
e L&p 52:15; 132:50.

10a L&p 57:3; 88:119;
124:51.

b L&p 115:14–16.
12a vs Tiende.

b vs Tempel,
Herrens hus.

13a vs Takknemlig,
takknemlighet,
takksigelse.

14a vs Forstand,
forståelse.

b vs Rike, Guds eller
himmelens.

c vs Nøkler,
prestedømmets.

15a L&p 94:9; 109:20–21.
b Hag 2:7; L&p 84:5.

16a L&p 110:1–10.
b Mat 5:8;

L&p 67:10–13; 88:68.

vs Ren, renhet.
18a L&p 90:24; 100:15.
19a Jes 60:14;

Sak 2:14–16;
L&p 45:66–70; 49:10.

b vs Jerusalem,
Det nye.

20a 2 Sam 22:3.
21a Moses 7:18.

vs Ren, renhet; Sion.
22a vs Hevn.
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23 Herrens asvepe skal svinge
over dem natt og dag, og ryktet
om dette skal plage alt folk, ja,
og det skal ikke opphøre før
Herren kommer.
24 For Herrens vrede er opp-

tent mot deres avskyeligheter og
alle deres ugudelige gjerninger.

25 Likevel skal Sion aunnslip-
pe hvis hun er nøye med å gjøre
alle ting jeg har befalt henne.
26 Men hvis hun ikke er nøye

med å gjøre hva som helst jeg
har befalt henne, vil jeg ahjem-
søke henne ifølge alle hennes
gjerninger med store lidelser:

med bpest, med epidemier, med
sverd, med chevn, med dfortæ-
rende ild.

27 Likevel, la det bli lest den-
ne ene gang for hennes ører at
jeg, Herren, har godtatt hennes
offer, og hvis hun ikke synder
mer, askal ikke noen av disse
ting komme over henne.

28 Og jeg vil avelsigne henne
med velsignelser og mangfol-
diggjøre et mangfold av velsig-
nelser over henne og over
hennes generasjoner evindelig
og alltid, sier Herren deres
Gud. Amen.

KAPITTEL 98

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 6.
august 1833 (History of the Church 1:403–406). Denne åpenbaringen
kom fordi de hellige ble forfulgt i Missouri. Det er forståelig at de hellige
i Missouri som hadde gjennomgått fysiske lidelser og også hadde mistet
eiendom, følte en trang til gjengjeldelse og hevn. Derfor ga Herren denne
åpenbaringen. Selv om noen av problemene i Missouri utvilsomt hadde
kommet profeten for øre i Kirtland (over 1400 km borte), var det bare ved
åpenbaring han på dette tidspunkt kunne ha fått vite hvor alvorlig
situasjonen var.

1–3: De helliges lidelser vil være
til deres beste. 4–8: De hellige skal
støtte landets grunnlov. 9–10:
Ærlige, kloke og gode menn skulle
støttes som verdslige myndighe-
ter. 11–15: De som nedlegger sitt
liv for Herrens sak, vil få evig liv.
16–18: Tal imot krig og forkynn
fred. 19–22: De hellige i Kirtland
blir irettesatt og befalt å omvende
seg. 23–32: Herren åpenbarer sine

lover som gjelder de forfølgelser og
lidelser som påføres hans folk. 33–
38: Krig rettferdiggjøres kun når
Herren befaler det. 39–48: De helli-
ge skal tilgi sine fiender, som, hvis
de omvender seg, også vil unnslip-
pe Herrens hevn.

SANNELIG sier jeg dere,
mine venner, afrykt ikke, la

deres hjerter trøstes, ja, fryd

23a Jes 28:14–19;
L&p 45:31.

25a 2 Ne 6:13–18;
L&p 63:34;
JS—M 1:20.

26a L&p 84:54–59.
b Luk 21:10–13.
c Mal 4:1–3;

3 Ne 21:20–21.
d Joel 1:15–20.

27a Esek 18:27.
28a vs Velsigne,

velsignet,
velsignelse.

98 1a L&p 68:6.
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dere evig og alltid og gi btakk
for alt,

2 og avent tålmodig på Herren,
for deres bønner har nådd inn i
Herren Sebaots ører og er ned-
tegnet med dette segl og testa-
mente — Herren har sverget og
bestemt at de skal innvilges.

3 Derfor gir han dere dette løf-
te med en uforanderlig pakt at
de skal oppfylles, og alle ting
dere har vært aplaget med, skal
virke sammen til deres gode og
til mitt navns herlighet, sier
Herren.
4 Og nå, sannelig sier jeg dere

angående landets lover, det er
min vilje at mitt folk skal være
nøye med å gjøre alle ting som
jeg befaler dem.

5 Og den alandets lov som
utgjør bgrunnloven og støtter
det frihetsprinsipp som ivaretar
rettigheter og privilegier, tilhø-
rer hele menneskeheten og er
rettferdiggjort for meg.

6 Derfor, jeg, Herren, rettfer-
diggjør dere og deres brødre i
min kirke når dere støtter den
lov som er landets grunnlov,

7 og med hensyn til menne-
skets lov, det som er mer eller
mindre enn dette, er av det
onde.

8 Jeg, Gud Herren, afrigjør

dere, derfor er dere i sannhet
frie, og loven frigjør dere også.

9 Ikke desto mindre, når de
augudelige hersker, sørger fol-
ket.

10 Derfor skulle man flittig
søke etter aærlige menn og vise
menn, og gode og vise menn
skulle dere gjøre alt for å støtte,
alt annet enn dette er av det
onde.

11 Og jeg gir dere en befaling
at dere skal sky alt ondt og
klynge dere til alt godt, så dere
lever ved hvert aord som går ut
av Guds munn.

12 For han vil agi de trofaste
linje på linje og bud på bud, og
ved dette vil jeg bteste dere og
prøve dere.

13 Og den som agir sitt liv for
min sak, for mitt navns skyld,
skal finne det igjen, ja, evig liv.

14 Derfor, vær ikke aredde for
deres fiender, for jeg har be-
stemt i mitt hjerte, sier Herren,
at jeg vil bprøve dere i alle ting
om dere vil bli i min pakt — ja,
cinntil døden — så dere kan bli
funnet verdige.

15 For hvis dere ikke vil bli
i min pakt, er dere meg ikke
verdige.

16 Derfor, atal imot bkrig og
forkynn cfred, og søk med all

b vs Takknemlig,
takknemlighet,
takksigelse.

2a Sal 27:14;
Jes 30:18–19;
L&p 133:45.

3a L&p 122:7.
vs Motgang.

5a 1 Pet 2:13–14;
L&p 58:21; 134:5.

b L&p 101:77–80;
109:54.

vs Grunnlov;
Fri, frihet.

8a Joh 8:32; 2 Kor 3:17.
vs Handlefrihet;
Fri, frihet.

9a Ord 29:2.
10a vs Ærlig, ærlighet.
11a 5M 8:3; Mat 4:4;

L&p 84:43–44.
12a Jes 28:10; L&p 42:61.

b Abr 3:25–26.
13a Luk 9:24;

L&p 101:35–38;
103:27–28.
vs Martyr,
martyrium.

14a Neh 4:14; L&p 122:9.
b L&p 124:55.
c Åp 2:10;

L&p 136:31, 39.
16a Alma 48:14.

vs Fredsstifter.
b vs Krig.
c vs Fred.
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flid å dvende barnas hjerter til
deres fedre og fedrenes hjerter
til barna —

17 og videre, ajødenes hjerter
til profetene, og profetenes til
jødene for at jeg ikke skal kom-
me og slå hele jorden med en
forbannelse og alt kjød bli for-
tært fremfor meg.
18 La ikke deres hjerter forfer-

des, for i min Faders hus er det
amange boliger, og jeg har be-
redt et sted for dere, og der hvor
min Fader og jeg er, der skal
dere også være.
19 Se, jeg, Herren, har ikke

behag i mange som tilhører kir-
ken i Kirtland,

20 for de forsaker ikke sine
synder og sine ugudelige veier,
sitt hjertes stolthet og sitt begjær
og alle sine avskyelige ting og
gir ikke akt på visdommens og
det evig livs ord som jeg har
gitt dem.

21 Sannelig sier jeg dere at
jeg, Herren, vil arefse dem og
gjøre hva jeg lyster hvis de ikke
omvender seg og gir akt på alle
ting som jeg har sagt dem.
22 Og videre sier jeg dere at

hvis dere er nøye med å agjøre
alt jeg befaler dere, vil jeg, Her-
ren, vende all vrede og harme
bort fra dere, og bhelvetes por-
ter skal ikke få makt over dere.

23 Nå taler jeg til dere om deres
familier. Hvis menneskene aslår
dere eller deres familier én gang

og dere bærer det tålmodig og
ikke spotter dem eller søker
hevn, skal dere bli belønnet,

24 men hvis dere ikke bærer
det tålmodig, skal det tilregnes
dere som om dere er atildelt et
rettferdig mål.

25 Og videre, hvis deres fien-
de slår dere for annen gang og
dere ikke spotter deres fiende,
men bærer det tålmodig, skal
deres lønn bli et hundre fold.

26 Og videre, hvis han slår
dere for tredje gang og dere
bærer det atålmodig, skal deres
lønn bli firedoblet,

27 og disse tre vitnesbyrd skal
bli stående mot deres fiende
hvis han ikke omvender seg, og
skal ikke slettes.

28 Og nå, sannelig sier jeg deg,
hvis denne fiende skal unnslip-
pe min hevn og ikke bringes til
doms for meg, da skal du se til
å aadvare ham i mitt navn om
ikke mer å overfalle deg, ei hel-
ler din familie eller dine barne-
barn, inntil tredje og fjerde
generasjon.

29 Og hvis han da overfaller
deg eller dine barn eller dine
barnebarn inntil tredje og fjer-
de generasjon, har jeg overlatt
din fiende i dine hender.

30 Og hvis du da vil spare ham,
skal du bli belønnet for din rett-
ferdighet og likeledes dine barn
og dine barnebarn inntil tredje
og fjerde generasjon.

d Mal 4:5–6;
L&p 2:1–2.

17a vs Jøder.
18a Joh 14:2;

L&p 59:2;
76:111; 81:6.

21a Mosiah 23:21;

Hel 12:3.
vs Refse, refselse.

22a vs Lydighet, lydig,
(ad)lyde.

b Mat 16:17–18;
L&p 33:12–13.

23a Luk 6:29;

Alma 43:46–47.
vs Forfølge,
forfølgelse.

24a Mat 7:1–2.
26a vs Tålmodighet.
28a vs Advare, advarsel.
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31 Ikke desto mindre, din fien-
de er i dine hender, og hvis du
lønner ham etter hans gjernin-
ger, er du rettferdiggjort. Hvis
han har forsøkt å ta ditt liv og
ditt liv settes i fare på grunn av
ham, er din fiende i dine hen-
der, og du er rettferdiggjort.

32 Se, dette er den lov jeg ga til
min tjener Nephi og adine fedre
Josef og Jakob og Isak og Abra-
ham og til alle mine fordums
profeter og apostler.
33 Og videre, dette er aden lov

jeg ga til mitt folk i fordums tid,
at de ikke skulle dra ut og kjem-
pe mot noen nasjon, slekt, noe
tungemål eller folk, uten at jeg,
Herren, ga dem en befaling.
34 Og hvis noen nasjon, noe

tungemål eller folk skulle erklæ-
re dem krig, skulle de først løfte
et afredsbanner for denne na-
sjon, dette tungemål eller folk,
35 og hvis dette folk ikke god-

tok tilbudet om fred hverken
annen eller tredje gang, skulle
de legge disse vitnesbyrd frem
for Herren,

36 da ville jeg, Herren, gi dem
en befaling og rettferdiggjøre
at de gikk til kamp mot denne
nasjon, dette tungemål eller
folk.

37 Og jeg, Herren, ville aut-
kjempe deres slag og deres
barns slag og deres barnebarns
inntil de hadde hevnet seg på
alle sine fiender inntil den tred-
je og fjerde generasjon.

38 Se, dette er et mønster for

alle folk, sier Herren deres Gud,
til rettferdiggjørelse for mitt
åsyn.

39 Og videre, sannelig sier jeg
dere, hvis din fiende etter å ha
overfalt deg første gang, omven-
der seg og kommer til deg og
ber deg om tilgivelse, skal du
tilgi ham og skal ikke mer la det
bli stående som et vitnesbyrd
mot din fiende —

40 og så videre den annen og
tredje gang, og hver gang din
fiende omvender seg fra den
overtredelse han har begått mot
deg, skal du atilgi ham inntil
sytti ganger syv.

41 Og hvis han synder mot deg
og ikke omvender seg første
gang, skal du likevel tilgi ham.

42 Og hvis han synder mot deg
annen gang og ikke omvender
seg, skal du likevel tilgi ham.

43 Og hvis han synder mot
deg tredje gang og ikke omven-
der seg, skal du også tilgi ham.

44 Men hvis han synder mot
deg fjerde gang, skal du ikke
tilgi ham, men skal legge disse
vitnesbyrd frem for Herren, og
de skal ikke slettes før han om-
vender seg og gir deg firedob-
belt tilbake av alle ting hvorved
han har syndet mot deg.

45 Og hvis han gjør dette, skal
du tilgi ham av hele ditt hjerte,
og hvis han ikke gjør det, vil
jeg, Herren, ahevne deg på din
fiende et hundre fold,

46 og på hans barn og på hans
barnebarn og alle dem som

32a L&p 27:10.
33a 5M 20:10;

Alma 48:14–16.

34a L&p 105:38–41.
37a Jos 23:10; Jes 49:25.
40a Mat 18:21–22;

L&p 64:9–11.
vs Tilgi.

45a Mormon 8:20.
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hater meg, inntil den atredje og
fjerde generasjon.
47 Men hvis barna eller barne-

barna omvender seg og aven-
der om til Herren sin Gud
av hele sitt hjerte, av all makt,
sinn og styrke og gir firedob-
belt tilbake for alle sine over-
tredelser og alt de eller deres

fedre eller deres fedres fedre
har syndet, da skal din vrede
vendes bort,

48 og ahevn skal ikke mer
komme over dem, sier Herren
din Gud, og deres overtredel-
ser skal aldri mer legges frem
for Herren som et vitnesbyrd
mot dem. Amen.

KAPITTEL 99
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til John Murdock i
august 1832 i Hiram, Ohio. Selv om det i tidligere utgaver av Lære og
pakter fra og med 1876 har stått at denne åpenbaringen ble mottatt i
Kirtland i august 1833, viser tidligere utgaver og andre historiske opp-
tegnelser at ovennevnte opplysning er riktig.

1–8: John Murdock blir kalt til å
forkynne evangeliet, og de som
mottar ham, mottar Herren og vil
finne barmhjertighet.

SE, så sier Herren til min
tjener, John Murdock — du

er kalt til å dra til de østlige
deler av landet og gå fra hus til
hus, fra landsby til landsby og
fra by til by, for å forkynne mitt
evige evangelium for innbyg-
gerne der, under aforfølgelse
og ugudelighet.
2 Og den som amottar deg,

mottar meg, og du skal ha kraft
til å forkynne mitt ord ved
btilkjennegivelsen av min Hel-
lige Ånd.

3 Og de som mottar deg asom
et lite barn, mottar mitt brike,

og velsignet er de, for de skal
finne cbarmhjertighet.

4 Og de som forkaster deg,
skal bli aforkastet av min Fader
og hans hus, og du skal tvette
dine bføtter på hemmelige ste-
der ved veien som et vitnesbyrd
mot dem.

5 Og se og gi akt, jeg akommer
hastig til bdom for å overbevise
alle om deres ugudelige gjer-
ninger som de har begått mot
meg, slik det står skrevet om
meg i De hellige skrifter.

6 Og nå, sannelig sier jeg deg
at det er ikke nødvendig for
deg å reise før du har sørget for
dine barn og med ømhet har
sendt dem til biskopen i Sion.

7 Og om noen få år kan du
også, om du ønsker det av meg,

46a 5M 5:9–10.
47a Mosiah 7:33;

Mormon 9:6.
48a Esek 18:19–23.
99 1a vs Forfølge,

forfølgelse.
2a Mat 10:40.

b 1 Kor 2:4–5.
3a Mat 18:1–6.

b vs Rike, Guds eller
himmelens.

c vs Barmhjertig,
barmhjertighet.

4a Joh 12:44–50.

b L&p 75:19–22.
5a L&p 1:11–14.

b Jud 1:14–15.
vs Jesus Kristus —
Dommer.
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dra opp til det fruktbare land
for å motta din arv,
8 ellers skal du fortsette å for-

kynne mitt evangelium ainntil
du blir tatt bort. Amen.

KAPITTEL 100
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Perrys-
burg, New York, den 12. oktober 1833 (History of the Church 1:416,
419–421). De to brødrene som hadde vært borte fra sine familier i flere
dager, var noe bekymret for dem.

1–4: Joseph og Sidney skal forkyn-
ne evangeliet til sjelers frelse. 5–8:
Det vil bli gitt dem i samme stund
hva de skal si. 9–12: Sidney skal
være en talsmann, og Joseph skal
være en åpenbarer og mektig i vit-
nesbyrd. 13–17: Herren vil opp-
reise et rent folk, og de lydige vil
bli frelst.

SANNELIG, så sier Herren til
dere, mine venner aSidney

og bJoseph: Deres familier har
det bra, de er i mine hender, og
jeg vil gjøre med dem som det
synes meg godt, for i meg er all
makt.

2 Derfor, følg meg og lytt til
de råd som jeg skal gi dere.

3 Se, og gi akt, jeg har mange
mennesker på dette sted i om-
rådene rundt omkring, og en
vid dør skal bli åpnet i traktene
rundt omkring i denne østlige
del av landet.

4 Derfor har jeg, Herren, latt
dere komme til dette sted, for
dette var nødvendig for meg
for å afrelse sjeler.

5 Derfor, sannelig sier jeg
dere, oppløft deres røst til dette
folk, atal de tanker som jeg skal
legge i deres hjerter, og dere
skal ikke bli gjort til skamme
for menneskene,

6 for det skal bli agitt dere i
samme stund, ja, i samme øye-
blikk, hva dere skal si.

7 Men en befaling gir jeg dere
at hva som helst dere aforkyn-
ner, skal dere forkynne i mitt
navn, i hjertets andektighet og i
bsaktmodighetens ånd, i alle
ting.

8 Og jeg gir dere det løfte at i
den grad dere gjør dette, skal
aDen Hellige Ånd utgytes for å
vitne om alt dere skal si.

9 Og jeg anser det for nødven-
dig at du, min tjener Sidney, skal
være en atalsmann for dette folk,
ja, sannelig, jeg vil ordinere deg
til dette kall, ja, til å være en
talsmann for min tjener Joseph.

10 Og jeg vil gi ham kraft til å
være mektig i avitnesbyrd.

11 Og jeg vil gi deg kraft til å
være amektig til å utlegge alle

8a Mat 19:29.
100 1a vs Rigdon, Sidney.

b vs Smith, Joseph jr.
4a vs Frelse.
5a Hel 5:18;

L&p 68:3–4.

6a Mat 10:19–20;
L&p 84:85.

7a L&p 84:61.
b vs Saktmodig,

saktmodighet.
8a 2 Ne 33:1–4.

9a 2M 4:14–16;
2 Ne 3:17–18;
L&p 124:103–104.

10a vs Vitne, vitnesbyrd.
11a Alma 17:2–3.
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skrifter, så du kan være en tals-
mann for ham, og han skal væ-
re en båpenbarer for deg, så du
kan kjenne sannheten i alt som
hører til mitt rike på jorden.

12 Derfor, fortsett deres reise,
og fryd dere i deres hjerter, for
se og gi akt, jeg er med dere
inntil enden.

13 Og nå gir jeg dere et ord
angående aSion. Sion skal bli
bforløst selv om hun blir refset
en kort tid.

14 Dine brødre, mine tjenere

Orson aHyde og John Gould, er
i mine hender, og hvis de hol-
der mine bud, skal de bli frelst.

15 Derfor, la deres hjerter
trøstes, for aalle ting skal tjene
dem til gode som vandrer rett-
skaffent, og bli til helliggjørelse
for kirken.

16 For jeg vil oppreise meg et
arent folk som vil tjene meg i
rettferdighet,

17 og alle som apåkaller Her-
rens navn og holder hans bud,
skal bli frelst. Slik er det. Amen.

KAPITTEL 101

Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 16.
desember 1833 (History of the Church 1:458–464). På denne tiden ble
de hellige som hadde samlet seg i Missouri, utsatt for stor forfølgelse.
Pøbelen hadde drevet dem fra deres hjem i Jackson fylke, og noen av de
hellige hadde forsøkt å slå seg ned i Van Buren fylke, men også der ble de
forfulgt. Hovedgruppen av de hellige befant seg på denne tiden i Clay
fylke, Missouri. Det ble fremsatt mange dødstrusler mot enkeltpersoner i
Kirken. De hadde mistet husgeråd, klær, buskap og annen personlig
eiendom, og store deler av deres avlinger var blitt ødelagt.

1–8: De hellige blir refset og må
lide på grunn av sine overtredelser.
9–15: Herrens vrede vil utøses over
nasjonene, men hans folk vil samles
og trøstes. 16–21: Sion og hennes
staver vil bli opprettet. 22–31: En
forklaring på hvordan livet vil være
under tusenårsriket. 32–42: Da vil
de hellige bli belønnet og velsignet.
43–62: Lignelsen om adelsmannen
og oliventrærne henspiller på Sions
vanskeligheter og endelige gjen-
løsning. 63–75: De hellige skal

fortsette sin innsamling. 76–80:
Herren opprettet De forente sta-
ters grunnlov. 81–101: De hellige
skal be inntrengende om erstat-
ning for overgrep likesom i lignel-
sen om kvinnen og den urettferdige
dommer.

SANNELIG sier jeg dere, an-
gående deres brødre som er

blitt plaget og aforfulgt og bjaget
ut av sitt arveland,

2 har jeg, Herren, tillatt alidel-

b L&p 124:125.
13a vs Sion.

b L&p 84:99;
105:9–10, 31, 37.

14a vs Hyde, Orson.

15a Rom 8:28;
L&p 90:24; 105:40.

16a vs Ren, renhet.
17a Joel 3:5;

Alma 38:4–5.

101 1a vs Forfølge,
forfølgelse.

b L&p 103:1–2, 11;
109:47.

2a L&p 58:3–4.
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sen å komme over dem, derfor
har de måttet lide som følge av
sine bovertredelser,

3 likevel vil jeg eie dem, og
de skal være amine på den dag
jeg kommer for å samle mine
juveler.

4 Derfor må de nødvendigvis
bli arefset og prøvet likesom
bAbraham, som ble befalt å ofre
sin eneste sønn.
5 For alle de som ikke vil tåle

refselse, men afornekter meg,
kan ikke bli bhelliggjort.

6 Se, jeg sier dere, det var kran-
gel og atrette og bmisunnelse og
strid og cvellystige og begjærlige
ønsker blant dem, derfor, ved
disse ting tilsmusset de sin arv.
7 De var sene til å alytte til

Herren sin Guds røst, derfor er
Herren deres Gud sen til å lytte
til deres bønner og til å svare
dem på den dag de er i vanske-
ligheter.

8 På den dag da alt var vel,
aktet de mitt råd for intet, men
når de kommer i avanskelighe-
ter, bsøker de nødvendigvis meg.

9 Sannelig sier jeg dere, til tross
for deres synder er mitt indre
fylt av amedlidenhet med dem.

Jeg vil ikke helt bforkaste dem,
og på cvredens dag vil jeg kom-
me barmhjertighet ihu.

10 Jeg har sverget, og den be-
slutning er gått ut i en tidligere
befaling jeg har gitt dere, at jeg
vil la amin vredes sverd falle
for mitt folks skyld, og slik jeg
har sagt, skal det skje.

11 Min vrede skal snart utøses
uten mål over alle nasjoner, og
dette vil jeg gjøre når deres
misgjerningers beger er afullt.

12 Og på den dag skal alle som
finnes i avakttårnet, eller med
andre ord hele mitt Israel, bli
frelst.

13 Og de som har vært ad-
spredt, skal asamles.

14 Og alle som har asørget,
skal trøstes.

15 Og alle som har agitt sitt liv
for mitt navn, skal bli kronet.

16 Derfor, la deres hjerter trøs-
tes angående Sion, for alt kjød
er ai mine hender. Vær rolige
og bkjenn at jeg er Gud.
17 aSion skal ikke flyttes fra

sitt sted selv om hennes barn er
adspredt.

18 De som blir igjen og er rene
av hjertet, skal vende tilbake og

b Mosiah 7:29–30;
L&p 103:4; 105:2–10.

3a Jes 62:3;
Mal 3:17;
L&p 60:4.

4a L&p 95:1–2; 136:31.
vs Refse, refselse.

b 1M 22:1–14;
Jak bok 4:5.
vs Abraham.

5a Mat 10:32–33;
Rom 1:16;
2 Ne 31:14.

b vs Helliggjørelse.
6a vs Strid (trette).

b vs Misunnelse.
c vs Begjær.

7a Jes 59:2;
Mosiah 11:22–25;
21:15;
Alma 5:38.

8a Hel 12:3.
b Apg 17:27;

Alma 32:5–16.
9a vs Medlidenhet;

Barmhjertig,
barmhjertighet.

b Jer 30:11.
c L&p 98:21–22.

10a L&p 1:13–14.

11a Hel 13:14;
Ether 2:9–11.

12a vs Våke, vektere.
13a 5M 30:3–6;

1 Ne 10:14.
vs Israel — Israels
innsamling.

14a Mat 5:4.
15a Mat 10:39.

vs Martyr,
martyrium.

16a Moses 6:32.
b 2M 14:13–14;

Sal 46:11.
17a vs Sion.
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motta sin aarv, de og deres barn,
med bevige gledessanger for å
cbygge opp Sions øde steder,
19 og alle disse ting, så profe-

tene kan bli oppfylt.
20 Og se, det er ikke noe annet

asted utpekt enn det som jeg har
utpekt, ei heller skal noe annet
sted bli utpekt enn det som jeg
har utpekt til arbeidet med mine
helliges samling —
21 inntil den dag kommer da

det ikke finnes mer plass for
dem, og da har jeg andre steder
jeg vil utpeke for dem, og de
skal kalles astaver — til teltdu-
kenes eller til Sions styrke.

22 Se, det er min vilje at alle
som påkaller mitt navn og til-
ber meg ifølge mitt evige evan-
gelium, skal asamles og bstå på
hellige steder,

23 og forberede seg til den
åpenbaring som skal komme
når asløret som dekker mitt tem-
pel i mitt tabernakel som skjuler
jorden, skal fjernes, og alt kjød
skal bse meg.
24 Og hver aforgjengelig ting,

både av mennesker og av mar-
kens dyr eller av himmelens
fugler og av havets fisker, som

bor på hele jordens overflate,
skal bfortæres.

25 Og likeledes skal grunnstof-
fene asmelte med gloende hete,
og alle ting skal bli bnye, så min
kunnskap og cherlighet kan væ-
re over hele jorden.

26 Og på den dag skal amen-
neskets fiendskap og dyrenes
fiendskap, ja, alt kjøds fiend-
skap bopphøre for mitt åsyn.

27 Og på den dag skal hva som
helst et menneske ber om, bli
gitt ham.

28 Og på den dag skal aSatan
ikke ha makt til å friste noe
menneske.

29 Og det skal ikke være noen
asorg fordi det finnes ingen død.
30 På den dag skal et aspebarn

ikke dø før det blir gammelt, og
dets liv skal være som et tres
alder,

31 og når det dør, skal det ikke
sove, det vil si i jorden, men
skal aforvandles i et øyeblikk
og skal bli btatt opp, og dets
hvile skal være herlig.

32 Ja, sannelig sier jeg dere, på
aden dag Herren kommer, skal
han båpenbare alle ting,
33 det som har skjedd og

18a L&p 103:11–14.
b Jes 35:10; L&p 45:71.

vs Synge.
c Amos 9:13–15;

L&p 84:2–5; 103:11.
20a L&p 57:1–4.
21a L&p 82:13–14;

115:6, 17–18.
vs Stav.

22a vs Israel — Israels
innsamling.

b Mat 24:15;
L&p 45:32; 115:6.

23a vs Slør.

b Jes 40:5;
L&p 38:8; 93:1.
vs Annet komme,
Jesu Kristi.

24a L&p 29:24.
b Sef 1:2–3; Mal 4:1;

L&p 88:94;
JS—H 1:37.

25a Amos 9:5;
2 Pet 3:10–14.
vs Jord — Jordens
renselse.

b Åp 21:5.
c vs Tusenårsriket.

26a Jes 11:6–9.
vs Fiendskap.

b vs Fred.
28a Åp 20:2–3;

1 Ne 22:26;
L&p 88:110.

29a Åp 21:4.
30a Jes 65:20–22;

L&p 63:51.
31a 1 Kor 15:52; L&p 43:32.

b 1 Tess 4:16–17.
32a L&p 29:11.

vs Tusenårsriket.
b L&p 121:26–28.
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askjulte ting som intet menneske
har visst om, ting som hører jor-
den til, hvordan den ble dannet
og dens hensikt og endelige mål,
34 de mest dyrebare ting, de

som er i det høye og de som er
under det høye, de som er i jor-
den og på jorden og i himmelen.

35 Og alle som blir aforfulgt
for mitt navns skyld og holder
ut i tro, selv om de må gi sitt liv
bfor min skyld, skal likevel få
del i all denne herlighet.

36 Derfor, frykt ikke, selv ikke
for adøden, for i denne verden
er ikke deres glede fullkom-
men, men i meg er deres bglede
fullkommen.
37 Derfor, vær ikke bekymret

for legemet, heller ikke for le-
gemets liv, men vær bekymret
for asjelen og for sjelens liv.

38 Og asøk alltid Herrens åsyn,
så dere gjennom btålmodighet
kan vinne deres sjeler, og dere
skal få evig liv.
39 Når mennesker er kalt til

amitt evige evangelium og slut-
ter en evig pakt, regnes de som
bjordens salt og menneskenes
kraft.

40 De er kalt til å være menne-
skenes kraft, derfor, hvis dette
jordens salt mister sin kraft, se,
da er det ikke lenger til noen
nytte, bare til å bli kastet ut og
tråkket ned av menneskene.

41 Se, her er visdom hva Sions
barn angår, ja, for mange, men
ikke alle, de viste seg å være
overtredere, derfor må de nød-
vendigvis bli arefset.

42 Den som aopphøyer seg selv,
skal fornedres, og den som bfor-
nedrer seg selv, skal opphøyes.

43 Og nå vil jeg gi dere en lig-
nelse så dere kan vite min vilje
angående Sions forløsning.

44 En aadelsmann hadde et
meget utsøkt stykke jord, og
han sa til sine tjenere: Gå ut i
min bolivenhage, ja, på dette
utsøkte jordstykke, og plant
tolv oliventrær,

45 og sett avektere rundt om-
kring dem, og bygg et tårn så én
kan ha utsikt over landet rundt
omkring og være en vekter i
tårnet, så mine oliventrær ikke
blir hugget ned når fienden
kommer for å plyndre og ta for
seg av frukten i min olivenhage.

46 Adelsmannens tjenere gikk
så og gjorde som deres herre
befalte dem, og plantet oliven-
trærne og bygget et gjerde rundt
omkring og satte ut vektere og
begynte å bygge et tårn.

47 Og mens de var i ferd med å
bygge fundamentet til det, be-
gynte de å si til hverandre: Hva
trenger min herre dette tårn til?

48 Og lenge drøftet de dette
og sa til hverandre: Hva tren-

33a vs Mysterier, Guds.
35a L&p 63:20.

vs Forfølge,
forfølgelse.

b L&p 98:13.
36a vs Død, fysisk.

b vs Glede.
37a vs Sjel.
38a 2 Krøn 7:14;

L&p 93:1.
b vs Tålmodighet.

39a vs Nye og evige
pakt.

b Mat 5:13;
L&p 103:10.

41a vs Refse, refselse.
42a Obad 1:3–4;

Luk 14:11;

Hel 4:12–13.
b Luk 18:14.

vs Ydmyk, å
ydmyke, ydmykhet.

44a L&p 103:21–22.
b vs Herrens vingård.

45a Esek 33:2, 7;
3 Ne 16:18.
vs Våke, vektere.
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ger min herre dette tårn til nå i
fredstid?
49 Kunne ikke disse pengene

bli gitt til pengevekslerne? For
det er ikke noe behov for dette.

50 Og mens de var uenige med
hverandre, ble de meget dovne,
og de lyttet ikke til sin herres
befalinger.

51 Og fienden kom om natten
og rev ned agjerdet, og adels-
mannens tjenere sto opp og ble
redde og flyktet, og fienden
ødela deres arbeide og hugg
ned oliventrærne.
52 Se, adelsmannen, olivenha-

gens herre, kalte nå på sine
tjenere og sa til dem: Hvorfor
har dette skjedd, og hva er år-
saken til dette store onde?

53 Burde dere ikke ha gjort
som jeg befalte dere, og — etter
at dere hadde plantet olivenha-
gen og bygget gjerdet rundt
omkring og plassert vektere på
murene — også ha bygget tår-
net og plassert en vekter i tårnet
og våket over min olivenhage
og ikke falt i søvn, for at fienden
ikke skulle overfalle dere?

54 Og se, vekteren i tårnet vil-
le ha sett fienden mens han ennå
var langt borte, og da kunne
dere ha gjort dere rede og hin-
dret fienden i å rive ned gjerdet
og kunne ha reddet min oliven-
hage fra ødeleggerens hender.

55 Og olivenhagens herre sa til
en av sine tjenere: Gå og samle
de øvrige av mine tjenere, og ta
ahele styrken i mitt hus, som er
mine krigere, mine unge menn

og likeledes de som er middelal-
drende blant alle mine tjenere,
som er styrken i mitt hus, og la
bare dem bli igjen som jeg har
utpekt til å være tilbake.

56 Og gå straks til min oliven-
hages land og vinn min oliven-
hage tilbake, for den er min, jeg
har kjøpt den for penger.

57 Derfor, dra straks til mitt
land, riv ned mine fienders
murer, bryt ned deres tårn og
jag deres vektere.

58 Og i den grad de samler seg
mot dere, ata hevn over mine
fiender, så jeg litt etter litt kan
komme med de øvrige av mitt
hus og ta landet i besittelse.

59 Og tjeneren sa til sin herre:
Når skal disse ting skje?

60 Og han sa til sin tjener: Når
jeg vil, gå straks og gjør alle
ting som jeg har befalt deg.

61 Og dette skal være mitt segl
og min velsignelse over deg —
en trofast og aklok forvalter i
mitt hus’ midte, en bfyrste i
mitt rike.

62 Og hans tjener gikk straks
og gjorde alle ting hans herre
hadde befalt ham, og aetter man-
ge dager var alle ting utført.

63 Og videre, sannelig sier jeg
dere, jeg vil vise dere min vise
hensikt med alle menighetene i
den grad de er villige til å bli
veiledet på en riktig og sann
vei som fører til frelse,

64 så arbeidet med å samle
mine hellige kan fortsette, for
at jeg kan oppbygge dem til
mitt navn på ahellige steder, for

51a Jes 5:1–7.
55a L&p 103:22, 29–30;

105:16, 29–30.

58a L&p 97:22–24;
105:15.

61a L&p 78:22.

b Mat 25:20–23.
62a L&p 105:37.
64a L&p 87:8.
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tiden for binnhøstning er kom-
met, og mitt ord må nødven-
digvis coppfylles.
65 Derfor må jeg samle mitt

folk ifølge lignelsen om hve-
ten og augresset, så hveten kan
bli samlet i lader for å motta
evig liv og bli kronet med bce-
lestial herlighet når jeg skal
komme i min Faders rike for
å lønne enhver etter hans
gjerninger,

66 mens ugresset skal bindes i
knipper, og deres bånd gjøres
sterke så de kan abrennes med
uslukkelig ild.
67 Derfor gir jeg en befaling til

alle menighetene at de skal fort-
sette å samle seg på de steder
som jeg har utpekt.

68 Ikke desto mindre, som jeg
har sagt til dere i en tidligere
befaling, la ikke deres asamling
skje i hast, heller ikke ved flukt,
men sørg for at alle ting er godt
forberedt for dere.
69 Og for at alle ting skal være

godt forberedt for dere, må dere
huske den befaling som jeg har
gitt om disse ting,

70 som sier, eller lærer, at dere
må akjøpe alle landområder for
penger som kan kjøpes for pen-
ger i områdene rundt omkring
i det land som jeg har utpekt til
å være Sions land, som en be-
gynnelse til mine helliges inn-
samling,

71 alle landområder som kan
kjøpes i Jackson fylke og i om-

kringliggende fylker, og overlat
resten til meg.

72 Nå, sannelig sier jeg dere,
la alle menighetene samle sam-
men alle sine penger, og la disse
ting skje til sin tid, men aikke i
hast, og sørg for at alle ting er
godt forberedt for dere.

73 Og la hederlige menn utpe-
kes, ja, kloke menn, og send
dem for å kjøpe disse landom-
råder.

74 Og menighetene i den østli-
ge del av landet vil, når de er
bygget opp, hvis de vil lytte til
dette råd, kjøpe landområder og
samles der, og på denne måten
kan de opprette Sion.

75 Allerede nå finnes det til-
strekkelig lagret, ja, i overflod
til å gjenløse Sion og opprette
hennes øde steder som aldri
mer skal bli omstyrtet, hvis de
menigheter som kaller seg ved
mitt navn, er avillige til å lytte
til min røst.

76 Og videre sier jeg til dere,
de som er blitt adspredt av sine
fiender, det er min vilje at de
fortsetter å be inntrengende om
erstatning og vederlag hos dem
som er satt til å styre og ha
myndighet over dere,

77 i henhold til folkets lover
og den agrunnlov som jeg har
latt bli opprettet og som skulle
opprettholdes for å bevare bret-
tigheter og beskytte alt kjød i
henhold til rettferdige og helli-
ge prinsipper,

b L&p 33:3, 7.
vs Høste(n).

c L&p 1:38.
65a Mat 13:6–43;

L&p 86:1–7.

b vs Celestial
herlighet.

66a Nah 1:5; Mat 3:12;
L&p 38:12; 63:33–34.

68a L&p 58:56.

70a L&p 63:27–29.
72a Jes 52:10–12.
75a Alma 5:37–39.
77a vs Myndigheter.

b vs Fri, frihet.
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78 så ethvert menneske både i
lære og prinsipp som angår
fremtiden, kan handle i henhold
til den moralske ahandlefrihet
som jeg har gitt det, så ethvert
menneske kan være bansvarlig
for sine egne synder på cdom-
mens dag.

79 Derfor er det ikke riktig at
noe menneske skal være i trell-
dom under et annet.

80 Og i denne hensikt har jeg
opprettet dette lands agrunn-
lov ved kloke menn, som jeg
oppreiste nettopp med det for
øye, og gjenløste landet ved
bblodsutgytelse.

81 Hva skal jeg så sammenlig-
ne Sions barn med? Jeg vil sam-
menligne dem med alignelsen
om kvinnen og den urettferdi-
ge dommer, for menneskene
burde alltid bbe og ikke bli tret-
te — lignelsen lyder slik:
82 Det var i en by en dom-

mer som ikke fryktet Gud og
ei heller tok hensyn til noe
menneske.

83 Og det var en enke der i
byen, og hun kom til ham og sa:
Hjelp meg til å få rett over min
motstander.

84 Lenge ville han ikke, men
til sist sa han til seg selv: Om
jeg ikke frykter Gud eller tar
hensyn til noe menneske, vil jeg
likevel hjelpe denne enken til å
få rett fordi hun er meg til be-

svær, og for at hun ikke stadig
skal komme og plage meg.

85 Med dette vil jeg sammen-
ligne Sions barn.

86 La dem bønnfalle ved dom-
merens føtter.

87 Og hvis han ikke enser
dem, skal de bønnfalle ved gu-
vernørens føtter.

88 Og hvis ikke guvernøren
enser dem, skal de bønnfalle
ved presidentens føtter.

89 Og hvis presidenten ikke
enser dem, da vil Herren reise
seg og komme frem fra sitt
askjulested og i sin vrede plage
nasjonen.

90 Og i sin store harme og i sin
heftige vrede, vil han i sin tid
avskjære disse ugudelige, utro
og urettferdige aforvaltere og
gi dem deres del blant hyklere
og bvantro,
91 ja, ut i det ytterste mørke,

hvor det er agråt og jammer og
tenners gnissel.

92 Be derfor at de må åpne
sine ører for deres rop, så jeg
kan være abarmhjertig mot dem
så disse ting ikke kommer over
dem.

93 Det jeg har sagt til dere, må
nødvendigvis skje, så alle men-
nesker kan være auten unn-
skyldning,

94 så kloke menn og herskere
kan høre og vite det de aldri
har aenset,

78a vs Handlefrihet.
b vs Ansvarlig.
c vs Dom, den siste

eller endelige.
80a 2 Ne 1:7–9;

L&p 98:5–6.
vs Grunnlov.

b 1 Ne 13:13–19.

81a Luk 18:1–8.
b vs Bønn.

89a Jes 45:15;
L&p 121:1, 4; 123:6.

90a vs Forvalter,
forvaltning.

b Åp 21:8.
vs Vantro.

91a Mat 25:30;
L&p 19:5; 29:15–17;
124:8.

92a vs Barmhjertig,
barmhjertighet.

93a Rom 1:18–21.
94a Jes 52:15;

3 Ne 20:45; 21:8.
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95 så jeg kan begynne å tilveie-
bringe min gjerning, min aun-
derlige gjerning og utføre mitt
verk, mitt underlige verk, så
menneskene kan bskjelne mel-
lom de rettferdige og de ugu-
delige, sier deres Gud.
96 Og videre sier jeg dere, det

er i strid med min befaling og
min vilje at min tjener Sidney
Gilbert skal selge mitt alager-
hus som jeg har anvist til mitt
folk, så det faller i mine fienders
hender.

97 La ikke det som jeg har
anvist, bli tilsmusset av mine fi-
ender med samtykke fra dem
som akaller seg ved mitt navn.

98 For dette er en meget stor
og alvorlig synd mot meg og
mot mitt folk på grunn av det
jeg har besluttet og som snart
skal komme over nasjonene.

99 Derfor er det min vilje at
mitt folk skal kreve og fortsatt
gjøre krav på det som jeg har
utpekt for dem, selv om de ikke
skulle få anledning til å bo der.

100 Likevel sier jeg ikke at de
ikke skal bo der, for hvis de bæ-
rer frukt og gjerninger som er
mitt rike verdig, skal de bo der.

101 De skal bygge, og en annen
skal ikke aarve det, de skal plan-
te vingårder, og de skal ete dens
frukt. Slik er det. Amen.

KAPITTEL 102

Referat fra organiseringen av Kirkens første høyråd i Kirtland, Ohio, den
17. februar 1834 (History of the Church 2:28–31). Originalreferatet
ble ført av eldstene Oliver Cowdery og Orson Hyde. To dager senere ble
referatet rettet av profeten, lest opp for høyrådet og godtatt av rådet. Vers
30–32 som gjelder de tolv apostlers råd, ble tilføyd av profeten Joseph Smith
i 1835 da han forberedte dette kapitlet til utgivelse i Lære og pakter.

1–8: Et høyråd blir organisert for
å ta stilling til viktige og vanskeli-
ge spørsmål som oppstår i Kirken.
9–18: Retningslinjer for saksprose-
dyre blir gitt. 19–23: Rådets pre-
sident tar den endelige avgjørelse.
24–34: Regler og retningslinjer
for ankesaker.

PÅ denne dag kom, ifølge
åpenbaring, en rådsforsam-

ling bestående av fire og tyve
høyprester sammen til rådsmøte

i Joseph Smith juniors hjem, og
organiserte ahøyrådet i Kristi
kirke, som skulle bestå av tolv
høyprester og én eller tre presi-
denter ettersom omstendighete-
ne måtte gjøre det nødvendig.

2 Høyrådet ble utpekt ved
åpenbaring for å ta stilling til
viktige, vanskelige spørsmål
som kunne oppstå i kirken og
som kirken eller abiskopens
råd ikke kunne løse til partenes
tilfredshet.

95a Jes 28:21; L&p 95:4.
b Mal 3:18.

vs Dømmekraftens
gave.

96a vs Lagerhus.
97a L&p 103:4;

112:25–26; 125:2.
101a Jes 65:21–22.

vs Tusenårsriket.
102 1a vs Høyråd.

2aL&p 107:72–74.
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3 Joseph Smith jr., Sidney Rig-
don og Frederick G. Williams
ble ved rådets stemmegivning
godtatt som presidenter, og
Joseph Smith sen., John Smith,
Joseph Coe, John Johnson,
Martin Harris, John S. Carter,
Jared Carter, Oliver Cowdery,
Samuel H. Smith, Orson Hyde,
Sylvester Smith og Luke John-
son, alle høyprester, ble av rådet
enstemmig valgt til å være et
fast råd i kirken.

4 Ovennevnte rådsmedlem-
mer ble deretter spurt om de
godtok sine utnevnelser og om
de ville virke i dette embede
ifølge himmelens lov. Til det
svarte de alle at de godtok sine
utnevnelser, og at de ville tjene
i sine kall ifølge den Guds nåde
som var skjenket dem.

5 Antallet som utgjorde det
råd som stemte for kirken og i
dens navn med hensyn til å
utnevne ovennevnte rådsmed-
lemmer, var tre og førti — ni
høyprester, sytten eldster, fire
prester og tretten medlemmer.

6 Vedtak: Høyrådet er ikke
beslutningsdyktig uten at syv
av ovennevnte rådsmedlemmer
eller deres rettmessig utnevnte
stedfortredere er tilstede.

7 Disse syv skal ha myndighet
til å utpeke andre høyprester
som de anser som verdige og
istand til å handle når medlem-
mer av rådet er fraværende.

8 Vedtak: Når som helst noen
av ovennevnte rådsmedlem-
mers plass blir ledig ved døds-
fall, noen blir fjernet fra sitt

embede på grunn av overtredel-
se eller flytter utenfor denne
kirkes forvaltningsområde, skal
plassen fylles av den som pre-
sidenten eller presidentene
nominerer, og nominasjonen må
godkjennes av en rådsforsam-
ling av høyprester som er sam-
menkalt i dette øyemed for å
handle i kirkens navn.

9 Kirkens president, som også
er rådets president, blir utpekt
ved aåpenbaring og bgodkjent i
sitt kall til å presidere ved kir-
kens stemme.

10 Og det er i overensstemmel-
se med hans ærverdige embede
at han presiderer over kirkens
rådsforsamling, og det er hans
privilegium å bli assistert av to
andre presidenter, kalt på sam-
me måte som han selv ble kalt.

11 Og i tilfelle den ene eller
begge som er kalt til å assistere
ham, er fraværende, har han
myndighet til å presidere over
rådsforsamlingen uten assistent,
og i tilfelle han selv er fraværen-
de, har de andre presidentene
myndighet til å presidere i hans
sted, begge sammen eller alene.

12 Når et høyråd i Kristi kirke
er behørig organisert etter oven-
nevnte mønster, er de tolv med-
lemmene av rådet forpliktet til
å kaste lodd, for derved å fast-
sette hvem av de tolv som først
skal uttale seg, ved å begynne
med nummer én og fortsette
oppover til nummer tolv.

13 Når dette råd kommer sam-
men for å behandle en sak, skal
de tolv medlemmene av rådet

9a vs Åpenbaring. b vs Oppholde Kirkens ledere.
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vurdere om saken er vanskelig
eller ikke, hvis den ikke er van-
skelig, skal bare to av rådsmed-
lemmene uttale seg om den i
henhold til det som er skrevet
ovenfor.
14 Men hvis den betraktes som

vanskelig, skal fire utpekes, og
hvis den er vanskeligere, skal
seks utpekes, men under ingen
omstendigheter skal flere enn
seks uttale seg.

15 Den anklagede har i alle
tilfeller rett til halvparten av
rådsmedlemmene for å unn-
gå fornærmelser eller urettfer-
dighet.

16 Og de rådsmedlemmer som
skal uttale seg for rådet, skal
fremlegge saken for rådet i
dens sanne lys etter at alle opp-
lysninger i saken er vurdert, og
enhver skal uttale seg upartisk
og arettferdig.
17 De rådsmedlemmer som

trekker partall — eller med
andre ord, 2, 4, 6, 8, 10 og 12 —
skal tale anklagedes sak og for-
hindre fornærmelser og urett-
ferdighet.

18 I alle saker skal anklager og
den anklagede ha det privilegi-
um å uttale seg for rådet etter
at alle vitneutsagn er hørt, og
de rådsmedlemmer som er ut-
pekt til å uttale seg i saken, har
avsluttet sine bemerkninger.

19 Etter at vitneutsagn og be-
visførsel er hørt, og rådsmed-
lemmene, anklageren og den
anklagede har uttalt seg, skal
presidenten avsi en kjennelse
ifølge den forståelse han har av

saken, og anmode de tolv med-
lemmene av rådet om å gi sitt
samtykke ved stemmegivning.

20 Men hvis de øvrige råds-
medlemmene, som ikke har
uttalt seg, eller noen av dem,
etter å ha hørt vitneutsagn og
bevisførsel og en upartisk frem-
stilling, oppdager feil i presi-
dentens kjennelse, kan de gi
uttrykk for dette, og saken skal
gjenopptas.

21 Og hvis det etter en grundig
gjenopptakelse kommer nye
momenter i saken, skal kjennel-
sen forandres i overensstem-
melse med disse.

22 Men hvis det ikke kommer
nye momenter i saken, skal den
første kjennelsen bli stående,
og et flertall i rådet har myndig-
het til å ta denne avgjørelsen.

23 I tilfelle det oppstår van-
skeligheter med hensyn til alære
eller prinsipp og ikke tilstrek-
kelig står skrevet til at råds-
medlemmene synes saken er
klar, kan presidenten adspørre
Herren og ved båpenbaring få
vite hans vilje.

24 Høyprestene har på sine
reiser myndighet til å sammen-
kalle og organisere et råd etter
mønster av det som er nevnt
ovenfor, for å avgjøre vanskeli-
ge spørsmål når begge parter el-
ler den ene av dem ber om det.

25 Og det nevnte råd av høy-
prester skal for anledningen ha
myndighet til å utpeke én blant
dem til å presidere over et slikt
råd.

26 Det nevnte råd skal være

16a vs Rettferdig,
rettferdighet.

23a 4M 9:8.
b vs Åpenbaring.
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forpliktet til straks å oversende
en avskrift av rettsforhandlin-
gene ledsaget av en fullstendig
beretning om grunnlaget for
kjennelsen, og den skal sendes
til høyrådet på det sted hvor
hovedsetet for Kirkens Første
Presidentskap ligger.
27 Skulle begge parter, eller

den ene av dem, være misfor-
nøyd med den kjennelse rådet
er kommet frem til, kan saken
innankes for høyrådet på det
sted hvor hovedsetet for Kir-
kens Første Presidentskap lig-
ger, for å få saken gjenopptatt. I
så fall skal den behandles i hen-
hold til det tidligere foreskrevne
mønster som om ingen tidlige-
re kjennelse var blitt avsagt.

28 Dette omreisende råd av
høyprester skal bare sammen-
kalles i ade vanskeligste saker
som angår kirken. Ingen vanlig
eller ordinær sak er tilstrekke-
lig grunn til å sammenkalle et
slikt råd.

29 De omreisende eller fastbo-
ende høyprester har myndighet
til å avgjøre om det er nødven-
dig å sammenkalle et slikt råd.

30 Det er en forskjell mellom
de kjennelser som blir avsagt av
de omreisende høypresters høy-
råd, og de kjennelser som blir av-

sagt av det aomreisende høyråd
som består av de tolv bapostler.
31 Det førstnevntes råds kjen-

nelser kan ankes, men ikke
kjennelser avsagt av det sist-
nevnte råd.

32 De sistnevnte kan det bare
reises tvil om av kirkens gene-
ralautoriteter hvis det forelig-
ger en overtredelse.

33 Besluttet: At presidenten el-
ler presidentene i Kirkens Første
Presidentskap skal ha myndig-
het til å avgjøre om en slik sak
som er anket, virkelig har krav
på å bli gjenopptatt, etter å ha
gransket anken med alle ved-
lagte uttalelser og bevis.

34 De tolv rådsmedlemmene
kastet deretter lodd for å av-
gjøre hvem som skulle uttale
seg først, og resultatet ble som
følger: 1, Oliver Cowdery; 2,
Joseph Coe; 3, Samuel H. Smith;
4, Luke Johnson; 5, John S. Car-
ter; 6, Sylvester Smith; 7, John
Johnson; 8, Orson Hyde; 9, Jared
Carter; 10, Joseph Smith sen.;
11, John Smith; 12, Martin Har-
ris. Konferansen ble deretter
avsluttet med bønn.

Oliver Cowdery,
Orson Hyde,

sekretærer

KAPITTEL 103
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 24.
februar 1834 (History of the Church 2:36–39). Denne åpenbaringen
ble mottatt etter at Parley P. Pratt og Lyman Wight hadde kommet fra
Missouri til Kirtland, Ohio, for å rådføre seg med profeten om hvordan
de hellige kunne få hjelp og få tilbake sine landområder i Jackson fylke.

28a L&p 107:78.
30a L&p 107:23–24,

35–38.
b vs Apostel.
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1–4: Hvorfor Herren tillot at de
hellige i Jackson fylke ble forfulgt.
5–10: De hellige vil seire hvis de
holder budene. 11–20: Sions for-
løsning vil skje ved kraft, og Her-
ren vil gå foran sitt folk. 21–28:
De hellige skal samles i Sion, og
de som gir sitt liv, skal finne det
igjen. 29–40: Forskjellige brødre
kalles til å organisere Sions leir og
dra til Sion. Hvis de er trofaste,
blir de lovet seier.

SANNELIG sier jeg dere,
mine venner, se, jeg vil gi

dere en åpenbaring og et bud,
så dere kan vite hvordan dere
skal gå frem når dere skal aut-
føre deres plikter for å redde og
bforløse deres brødre som er
blitt adspredt i Sions land —

2 adrevet og slått av mine fien-
ders hender, og i min egen tid
vil jeg utøse min vrede over
dem uten mål.

3 For inntil nå har jeg latt dem
afylle sine misgjerningers mål,
så deres beger kunne bli fullt,
4 og for at de som kaller seg

ved mitt navn, kunne bli arefset
en kort tid med en tung og
streng refselse, fordi de ikke
fullt og helt blyttet til de forskrif-
ter og bud som jeg ga dem.

5 Men sannelig sier jeg dere,
jeg har fattet en beslutning som
skal komme mitt folk til gode
i den grad de fra denne time

av lytter til det aråd som jeg,
Herren deres Gud, skal gi dem.

6 Se, de skal, for jeg har be-
stemt det, begynne å seire over
mine fiender fra denne stund av.

7 Og ved å alytte til og gi akt
på alle de ord som jeg, Herren
deres Gud, skal tale til dem, skal
de aldri slutte å seire inntil bver-
dens riker legges under mine
føtter og jorden cgis de dhellige
etil eie evindelig og alltid.
8 Men i den grad de aikke hol-

der mine bud og ikke lytter og
etterlever alle mine ord, skal
verdens riker seire over dem.

9 For de var utpekt til å være
et alys for verden og til å være
menneskers frelsere,

10 og såfremt de ikke er men-
neskers frelsere, er de som asalt
som har mistet sin kraft, og du-
ger derfor ikke til annet enn til
å bli kastet ut og tråkket ned av
menneskers føtter.

11 Men sannelig sier jeg dere,
jeg har bestemt at deres brødre
som er blitt adspredt, skal vende
tilbake til sine aarveland og skal
bygge opp Sions øde steder.

12 For etter astor trengsel, som
jeg har sagt dere i et tidligere
bud, kommer velsignelsen.

13 Se, dette er den velsignelse
jeg har lovet etter deres trengs-
ler og deres brødres trengsler —
dere skal bli forløst, og deres
brødre skal bli forløst og skal

103 1a L&p 43:8.
b L&p 101:43–62.

2a L&p 101:1; 109:47.
3a Alma 14:10–11;

60:13.
4a L&p 95:1.

vs Refse, refselse.
b L&p 101:2; 105:2–6.

5a vs Råd.
7a L&p 35:24.

vs Lydighet, lydig,
(ad)lyde.

b Dan 2:44.
c Dan 7:27.
d vs Hellig.
e L&p 38:20.

8a Mosiah 1:13;
L&p 82:10.

9a 1 Ne 21:6.
10a Mat 5:13–16;

L&p 101:39–40.
11a L&p 101:18.
12a Åp 7:13–14;

L&p 58:4; 112:13.
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vende tilbake til Sions land for
å slå seg ned og for aldri mer å
bli omstyrtet.
14 Men hvis de tilsmusser sin

arv, skal de omstyrtes, for jeg vil
ikke spare dem hvis de tilsmus-
ser sin arv.

15 Se, jeg sier dere, Sions for-
løsning må nødvendigvis kom-
me ved kraft.

16 Derfor vil jeg oppreise en
mann for mitt folk som skal
lede dem likesom aMoses ledet
Israels barn.
17 For dere er Israels barn og

aAbrahams ætt, og dere må nød-
vendigvis føres ut av trelldom
ved kraft og ved utrakt arm.

18 Og som deres fedre ble le-
det til å begynne med, slik skal
også Sions forløsning være.

19 Derfor, mist ikke motet, for
jeg sier ikke til dere som jeg sa
til deres fedre: Min aengel skal
gå foran dere, men ikke bmitt
nærvær.

20 Men jeg sier til dere: Mine
aengler skal gå foran dere, og
også mitt nærvær, og når tiden
er inne, skal dere beie det frukt-
bare land.
21 Sannelig, sannelig sier jeg

dere at min tjener Joseph
Smith jr. er amannen som jeg
sammenlignet med tjeneren som
bolivenhagens Herre talte til i
lignelsen som jeg har gitt dere.

22 Derfor, la min tjener Joseph
Smith jr. si til astyrken i mitt hus,
mine unge menn og de middel-
aldrende: Samle dere til Sions
land, i det land som jeg har
kjøpt for penger og som er blitt
innviet til meg.

23 Og la alle menighetene sen-
de sine penger med kloke menn
og akjøpe landområder slik jeg
har befalt dem.

24 Og i den grad mine fiender,
etter disse vitnesbyrd som dere
har båret frem for meg mot dem,
kommer mot dere for å drive
dere bort fra amitt fruktbare
land som jeg har innviet til å
være Sions land, ja, bort fra de-
res egne landområder, skal dere
forbanne dem,

25 og hver den som dere for-
banner, vil jeg forbanne, og dere
skal hevne meg på mine fiender.

26 Og mitt nærvær skal være
hos dere, ja, selv når dere ahev-
ner meg på mine fiender inntil
den tredje og fjerde generasjon
på dem som hater meg.

27 La ingen være redd for å gi
sitt liv for min skyld, for den
som agir sitt liv for min skyld,
skal finne det igjen.

28 Og den som ikke er villig til
å gi sitt liv for min skyld, er ikke
min disippel.

29 Det er min vilje at min tje-
ner, Sidney aRigdon, skal opp-

16a 2M 3:2–10;
L&p 107:91–92.
vs Moses.

17a vs Abraham —
Abrahams ætt;
Pakten med
Abraham.

19a vs Engler.
b L&p 84:18–24.

20a 2M 14:19–20.
b L&p 100:13.

21a L&p 101:55–58.
b vs Herrens vingård.

22a L&p 35:13–14;
105:16, 29–30.

23a L&p 42:35–36;
57:5–7; 58:49–51;
101:68–74.

24a L&p 29:7–8;
45:64–66; 57:1–2.

26a L&p 97:22.
27a Mat 10:39;

Luk 9:24;
L&p 98:13–15;
124:54.

29a vs Rigdon, Sidney.
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løfte sin røst i forsamlingene i
den østlige del av landet for å
forberede menighetene til å
holde de bud jeg har gitt dem
om Sions gjenopprettelse og
forløsning.
30 Det er min vilje at min tjener

Parley P. aPratt og min tjener
Lyman Wight ikke skal vende
tilbake til sine brødres land før
de har organisert grupper be-
stående av ti, tyve, femti eller
hundre, inntil de har samlet et
antall på fem hundre av bstyr-
ken i mitt hus, for å dra opp til
Sions land.

31 Se, dette er min vilje — be
og dere skal få, men menneske-
ne gjør aikke alltid min vilje.
32 Derfor, hvis dere ikke kan

samle fem hundre, søk flittig om
det er mulig å samle tre hundre.

33 Og hvis dere ikke kan sam-
le tre hundre, søk flittig om det
er mulig å samle ett hundre.

34 Men sannelig sier jeg dere,
en befaling gir jeg dere, at dere
ikke skal dra opp til Sions land
før dere har samlet ett hundre
av styrken i mitt hus som kan
dra opp til Sions land sammen
med dere.

35 Derfor, som jeg sa til dere,
be og dere skal få. Be inderlig
om at det er mulig for min tjener
Joseph Smith jr. å dra sammen
med dere og presidere midt
iblant mitt folk, og organisere
mitt rike i adet innviede land og
grunnfeste Sions barn på de lo-
ver og bud som er gitt og som
skal bli gitt til dere.

36 All seier og herlighet kom-
mer til dere gjennom deres aflid,
trofasthet og ved btroens bønn.

37 La min tjener Parley P. Pratt
reise sammen med min tjener
Joseph Smith jr.

38 La min tjener Lyman Wight
reise sammen med min tjener
Sidney Rigdon.

39 La min tjener Hyrum Smith
reise sammen med min tjener
Frederick G. Williams.

40 La min tjener Orson Hyde
reise sammen med min tjener
Orson Pratt hvor som helst min
tjener Joseph Smith jr. råder
dem, for å oppfylle disse befa-
linger som jeg har gitt dere, og
overlat alt annet til meg. Slik er
det. Amen.

KAPITTEL 104
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith den 23. april 1834 angående
den forente orden, eller Kirkens orden til gavn for de fattige (History of
the Church 2:54–60). Foranledningen var et rådsmøte for Det første
presidentskap og andre høyprester hvor folkets påtrengende timelige behov
var blitt drøftet. Den forente orden i Kirtland skulle midlertidig oppløses
og omorganiseres, og eiendommer innlevert som forvaltninger skulle
fordeles blant ordenens medlemmer.

30a vs Pratt, Parley
Parker.

b L&p 101:55.

31a L&p 82:10.
35a L&p 84:31.
36a vs Flid.

b L&p 104:79–82.



225 Lære og pakter 104:1–11

1–10: De hellige som overtrer den
forente orden, vil bli forbannet. 11–
16: Herren sørger for sine hellige
på sin egen måte. 17–18: Evange-
liets lov styrer omsorgen for de
fattige. 19–46: Enkelte brødres
forvaltninger og velsignelser blir
angitt. 47–53: Den forente orden i
Kirtland og ordenen i Sion skal dri-
ves hver for seg. 54–66: Herrens
hellige skattkammer blir opprettet
til trykking av Skriftene. 67–77:
Den forente ordens hovedskattkam-
mer skal drives på basis av felles
samtykke. 78–86: De som tilhører
den forente orden, skal betale all
sin gjeld, og Herren vil fri dem ut
av økonomisk trelldom.

SANNELIG sier jeg dere,
mine venner, jeg gir dere et

råd og et bud angående alle de
eiendommer som tilhører den
orden som jeg befalte skulle
organiseres og opprettes for å
være en aforenet orden og en
evig orden til gavn for min kir-
ke og til menneskenes frelse
inntil jeg kommer —
2 med et urokkelig og uforan-

derlig løfte om at i den grad de
som jeg befalte var trofaste,
skulle de bli velsignet med et
mangfold av velsignelser,

3 men i den grad de ikke var
trofaste, skulle forbannelsen væ-
re dem nær.

4 Derfor, ettersom noen av
mine tjenere ikke har holdt bu-
det, men har brutt pakten ved

abegjær og med hyklerske ord,
har jeg forbannet dem med en
meget tung og streng forban-
nelse.

5 For jeg, Herren, har bestemt
i mitt hjerte at hvis noen som
tilhører ordenen, viser seg å
være en overtreder, eller med
andre ord bryter den pakt dere
er bundet til, skal han bli for-
bannet i sin levetid og skal bli
tråkket ned av hvem jeg vil.

6 For jeg, Herren, skal ikke
aspottes i disse ting —
7 og alt dette for at de uskyldi-

ge blant dere ikke skal bli
fordømt sammen med de urett-
ferdige, og for at de skyldige
blant dere ikke skal unnslippe,
for jeg, Herren, har lovet dere
en aherlighetens krone ved min
høyre hånd.

8 Derfor, i den grad dere blir
funnet å være overtredere, kan
dere ikke unnslippe min vrede
i deres liv.

9 Og hvis dere blir autelukket
på grunn av overtredelse, kan
dere ikke unnslippe bSatans ctuk-
telse inntil forløsningens dag.

10 Og nå, fra denne stund, hvis
noen blant dere som tilhører or-
denen, viser seg å være en over-
treder og ikke omvender seg fra
det onde, gir jeg dere makt til å
overlate ham til Satans tuktelse,
og han skal ikke ha makt til å
abringe ondt over dere.
11 Jeg har en vis hensikt med

dette, derfor gir jeg dere en be-

104 1a L&p 78:3–15.
vs Forente orden.

4a vs Begjære.
6a Gal 6:7–9.

7a Jes 62:3;
L&p 76:56.
vs Herlighet.

9a vs Utelukkelse.

b vs Djevel.
c L&p 82:21.

10a L&p 109:25–27.
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faling at dere skal organisere
dere og anvise enhver hans
aforvaltning,
12 for at enhver kan avlegge

regnskap for meg for den for-
valtning som er anvist ham.

13 For det er nødvendig at jeg,
Herren, holder enhver aansvar-
lig som en bforvalter over jor-
diske velsignelser som jeg har
skapt og beredt for mine skap-
ninger.
14 Jeg, Herren, utstrakte him-

lene og abygget jorden, bmine
egne henders verk, og alle ting
i dem er mine.

15 Og det er min hensikt å
sørge for mine hellige, for alle
ting er mine.

16 Men det er nødvendig at
det skjer på amin måte, og se,
dette er måten som jeg, Herren,
har besluttet å sørge for mine
hellige på, bde fattige skal opp-
høyes ved at de rike ydmykes.

17 For ajorden er rik og det er
tilstrekkelig, ja, i overflod, ja, jeg
beredte alle ting, og jeg har gitt
til menneskenes barn bå handle
som de vil.

18 Derfor, hvis noen tar av aden
overflod som jeg har skapt, og
ikke gir sin del ifølge bevangeli-
ets lov til cde fattige og trengen-
de, skal han med de ugudelige
slå sine øyne opp i dhelvete og
være i pine.

19 Og nå, sannelig sier jeg

dere angående aordenens eien-
dommer:

20 La min tjener Sidney Rig-
don bli tildelt stedet hvor han
nå bor, samt tomten med gar-
veriet, til forvaltning og under-
hold mens han arbeider i min
vingård slik jeg vil, når jeg be-
faler ham.

21 Og la alle ting gjøres i over-
ensstemmelse med ordenens råd
og ved enstemmig bifall eller
felles samtykke fra den orden
som er i Kirtland.

22 Og denne forvaltning og
velsignelse gir jeg, Herren, til
min tjener, Sidney Rigdon, til
velsignelse for ham og hans ætt
etter ham.

23 Og jeg vil mangfoldiggjøre
velsignelser over ham i den
grad han vil være ydmyk over-
for meg.

24 Og videre la min tjener
Martin Harris bli tildelt som
sin forvaltning til seg og sin ætt
etter seg, det jordstykke som
min tjener John Johnson fikk i
bytte for sin tidligere arv,

25 og i den grad han er trofast,
vil jeg mangfoldiggjøre velsig-
nelser over ham og hans ætt
etter ham.

26 Og la min tjener Martin
Harris gi sine penger til forkyn-
nelse av mitt ord slik min tjener
Joseph Smith jr. bestemmer.

27 Og videre, la min tjener

11a L&p 42:32.
vs Forvalter,
forvaltning.

13a vs Ansvarlig.
b L&p 72:3–5, 16–22.

14a Jes 42:5; 45:12.
vs Skape, skapelse.

b Sal 19:2; 24:1.

16a L&p 105:5.
vs Velferd.

b 1 Sam 2:7–8;
Luk 1:51–53;
L&p 88:17.

17a L&p 59:16–20.
vs Jord.

b vs Handlefrihet.

18a Luk 3:11;
Jak brev 2:15–16.

b L&p 42:30.
c Ord 14:21;

Mosiah 4:26;
L&p 52:40.

d Luk 16:20–31.
19a vs Forente orden.
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Frederick G. Williams beholde
stedet hvor han nå bor.
28 Og la min tjener Oliver

Cowdery få tomten som er ut-
skilt ved siden av huset som skal
brukes til trykkeri og som utgjør
tomt nummer en, og likeledes
tomten hvor hans far bor.

29 Og la mine tjenere Frede-
rick G. Williams og Oliver
Cowdery få trykkeriet med alt
tilbehør.

30 Og dette skal være deres
forvaltning som skal bli tildelt
dem.

31 Og i den grad de er trofaste,
se, da vil jeg velsigne dem og
mangfoldiggjøre velsignelser
over dem.

32 Og dette er begynnelsen til
den forvaltning som jeg har til-
delt dem og deres ætt etter dem.

33 Og i den grad de er trofaste,
vil jeg mangfoldiggjøre velsig-
nelser over dem og deres ætt
etter dem, ja, et mangfold av
velsignelser.

34 Og videre, la min tjener
John Johnson få huset hvor han
bor, også arven, alt unntatt den
grunn som er avsatt til abyggin-
gen av mine hus og som inngår
i denne arven, samt de tomter
som er tildelt min tjener Oliver
Cowdery.
35 Og i den grad han er trofast,

vil jeg mangfoldiggjøre velsig-
nelser over ham.

36 Og det er min vilje at han
skal selge de tomter som er
avsatt til å bygge opp byen for
mine hellige, slik det skal kunn-
gjøres for ham ved aÅndens røst

og ifølge råd fra ordenen og ved
ordenens stemmegivning.

37 Og dette er begynnelsen til
den forvaltning jeg har tildelt
ham til velsignelse for ham og
hans ætt etter ham.

38 Og i den grad han er trofast,
vil jeg mangfoldiggjøre et mang-
fold av velsignelser over ham.

39 Og videre, la min tjener
Newel K. aWhitney bli tildelt
husene og tomten hvor han nå
bor, samt tomten og bygningen
hvor forretningen ligger og også
tomten ved det sydlige hjørne
av forretningen, og også tomten
hvor pottaskefabrikken ligger.

40 Og alt dette har jeg tildelt
min tjener Newel K. Whitney til
hans forvaltning, til velsignel-
se for ham og hans ætt etter
ham, til gavn for forretningen i
min orden som jeg har oppret-
tet for min stav i landområdet
Kirtland.

41 Ja, sannelig, dette er den
forvaltning jeg har tildelt min
tjener N. K. Whitney, ja, hele
denne forretning, ham og hans
afullmektig og hans ætt etter
ham.

42 Og i den grad han er trofast
i å holde mine bud som jeg har
gitt ham, vil jeg mangfoldig-
gjøre velsignelser over ham og
hans ætt etter ham, ja, et mang-
fold av velsignelser.

43 Og videre, la min tjener
Joseph Smith jr. bli tildelt den
tomt som er avsatt til byggingen
av mitt hus, som er 200 meter
lang og 60 meter bred, og også
den arv hvor hans far nå bor.

34a L&p 94:3, 10.
36a vs Åpenbaring.

39a vs Whitney, Newel K.
41a L&p 84:112–113.
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44 Og dette er begynnelsen til
den forvaltning som jeg har til-
delt ham som en velsignelse for
ham og hans far.

45 For se, jeg har avsatt en arv
til ahans fars underhold. Derfor
skal han tilhøre min tjener
Joseph Smith juniors hus.

46 Og jeg vil mangfoldiggjøre
velsignelser over min tjener
Joseph Smith juniors hus i den
grad han er trofast, ja, et mang-
fold av velsignelser.

47 Og nå gir jeg dere et bud
angående Sion, at dere ikke
lenger skal være bundet sam-
men i en forenet orden med
deres brødre i Sion, bare på føl-
gende måte:

48 Etter at dere er organi-
sert, skal dere kalles den foren-
te orden av Sions astav i byen
Kirtland. Og deres brødre, et-
ter at de er organisert, skal kal-
les den forente orden i byen
Sion.

49 Og de skal organiseres i
sine egne navn og i sitt eget
navn, og de skal ivareta sine
anliggender i sitt eget navn og i
sine egne navn.

50 Og dere skal ivareta deres
anliggender i deres eget navn
og i deres egne navn.

51 Og dette har jeg befalt skal
gjøres for deres egen frelse og
også for deres brødres frelse,
som følge av deres autdrivelse
og det som skal skje.
52 aPaktene er blitt brutt ved

overtredelse, ved bbegjær og
ved hyklerske ord.

53 Derfor er dere oppløst som
en forenet orden med deres brø-
dre, og er fra denne stund av
ikke lenger bundet sammen
med dem, bare på den måten
som jeg har sagt, ved lån som
skal godkjennes av denne or-
dens rådsforsamling ettersom
deres omstendigheter tillater og
rådets stemmegivning anviser.

54 Og videre gir jeg dere et bud
angående deres forvaltning som
jeg har tildelt dere.

55 Se, alle disse eiendommer
er mine, ellers er deres tro for-
gjeves og dere er hyklere, og de
pakter dere har inngått med
meg, er brutt.

56 Og hvis eiendommene er
mine, da er dere aforvaltere, el-
lers er dere ikke forvaltere.

57 Men sannelig sier jeg dere,
jeg har utpekt dere til å være
forvaltere over mitt hus, ja, i
sannhet forvaltere.

58 Og i denne hensikt har jeg
befalt dere å organisere dere,
ja, og trykke amitt ord, fylden
av mine skrifter, de åpenbarin-
ger jeg har gitt til dere, og som
jeg heretter fra tid til annen
skal gi dere,

59 med henblikk på å bygge
opp min kirke og mitt rike på
jorden og for å berede mitt folk
til aden tid da jeg skal bbo sam-
men med dem, og tiden er nær
for hånden.

45a L&p 90:20.
vs Smith, Joseph sen.

48a L&p 82:13;
94:1; 109:59.
vs Stav.

51a L&p 109:47.
52a vs Pakt.

b vs Begjære.
56a vs Forvalter,

forvaltning.

58a vs Joseph Smiths
oversettelse (jso).

59a vs Tusenårsriket.
b L&p 1:35–36;

29:9–11.
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60 Og dere skal berede et sted
som skal være et skattkammer
for dere, og innvie det til mitt
navn.

61 Og dere skal utpeke én
blant dere til å ta vare på skatt-
kammeret, og han skal ordine-
res til denne velsignelse.

62 Og det skal settes et segl på
skattkammeret, og alle de helli-
ge ting skal overleveres til
skattkammeret, og ingen blant
dere skal kalle det eller noen
del av det sitt eget, for det skal
tilhøre dere alle i fellesskap.

63 Og jeg gir det til dere i den-
ne stund, og se nå til at dere tar
fatt og gjør bruk av den forvalt-
ning jeg har tildelt dere, men
ikke de hellige ting, for å tryk-
ke disse hellige ting som jeg
har sagt.

64 Og ainntektene fra de helli-
ge ting skal oppbevares i skatt-
kammeret og skal forsegles, og
de skal ikke brukes eller tas ut
av skattkammeret av noen, hel-
ler ikke skal seglet som skal
settes på det, bli brutt uten ved
ordenens stemmegivning eller
ved bud.

65 Og slik skal dere ta vare på
inntektene fra de hellige ting i
skattkammeret til guddomme-
lige og hellige formål.

66 Og dette skal kalles Herrens
hellige skattkammer, og det
skal være et segl på det, så det
kan være hellig og innviet til
Herren.

67 Og videre skal det forbere-
des et annet skattkammer og
utpekes en skattmester til å ta

vare på skattkammeret, og det
skal settes et segl på det.

68 Og alle pengemidler dere
mottar i deres forvaltninger ved
å forbedre de eiendommer jeg
har tildelt dere, det være seg hus
eller jord, kveg eller andre ting,
bortsett fra de hellige og gud-
dommelige skrifter som jeg har
forbeholdt meg selv til hellige
og guddommelige formål, skal
legges i skattkammeret så snart
dere mottar pengene i form av
hundre, femti, tyve, ti eller fem.

69 Eller med andre ord, hvis
noen blant dere mottar fem dol-
lar, skal han legge dem i skatt-
kammeret, og hvis han mottar ti
eller tyve eller femti eller hun-
dre, skal han gjøre det samme.

70 Og ingen blant dere skal si
det er hans eget, for det skal ikke
kalles hans, heller ikke noen del
av det.

71 Og ingen del av det skal
benyttes eller tas ut av skatt-
kammeret uten ved ordenens
stemme og felles samtykke.

72 Og dette skal være ordenens
stemme og felles samtykke at
dere alle som én sier til skatt-
mesteren — jeg trenger dette
til hjelp i min forvaltning —

73 om det er fem dollar eller
om det er ti dollar eller tyve
eller femti eller hundre, skal
skattmesteren gi ham den sum
han ber om til hjelp i hans for-
valtning,

74 helt til det viser seg at han
er en overtreder og det er tyde-
lig og åpenbart for rådet at han
er en utro og auklok forvalter.

64a dvs overskuddet. 74a Luk 16:1–12.
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75 Men så lenge han er et full-
verdig medlem og er trofast og
klok i sin forvaltning, skal det-
te være et tegn for skattmeste-
ren så han ikke holder midler
tilbake.

76 Men i tilfelle av overtre-
delse skal skattmesteren ret-
te seg etter ordenens råd og
stemme.

77 Og i tilfelle det viser seg at
skattmesteren er en utro og
uklok forvalter, skal han rette
seg etter ordenens råd og stem-
me og skal fjernes fra sin stilling,
og aen annen skal utnevnes i
hans sted.

78 Og videre, sannelig sier jeg
dere angående deres gjeld —
se, det er min vilje at dere skal
abetale all deres bgjeld.

79 Og det er min vilje at dere
skal aydmyke dere for meg og
motta denne velsignelse ved
deres bflid og ydmykhet og ved
troens bønn.

80 Og se, i den grad dere er
flittige og ydmyke og utøver
atroens bønn, vil jeg bløtgjøre
hjertene til dem som dere er i
gjeld til, inntil jeg sender mid-
ler til deres befrielse.
81 Skriv derfor omgående til

New York og skriv slik det skal
bli gitt av amin Ånd, og jeg vil
bløtgjøre hjertene til dem dere
er i gjeld til, så deres tanker
sløves og de ikke plager dere.

82 Og se, i den grad dere er
aydmyke og trofaste og påkaller
mitt navn, vil jeg gi dere bseier.

83 Jeg gir dere et løfte at dere
skal bli befridd denne gang fra
deres trelldom.

84 I den grad dere har mulig-
het til å låne penger i hundre-
eller tusentall til dere har lånt
tilstrekkelig til å fri dere fra
trelldom, har dere anledning
til det.

85 Og pantsett de eiendommer
jeg har overlatt til dere denne
gang, ved at dere bruker deres
navn, ved felles samtykke eller
på annen måte som det synes
dere best.

86 Jeg gir dere dette privilegi-
um denne ene gang, og se, hvis
dere går frem og gjør det jeg
har forelagt dere i henhold til
mine bud, for alle disse ting er
mine, og dere er mine forvalte-
re, vil husbonden ikke tillate at
hans hus blir revet ned. Slik er
det. Amen.

KAPITTEL 105

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith ved Fishing River,
Missouri, den 22. juni 1834 (History of the Church 2:108–111). Pøbel-
opptøyene mot de hellige i Missouri hadde økt, og organiserte grupper
fra flere fylker erklærte at de hadde til hensikt å utrydde folket. Profeten
hadde kommet fra Kirtland som leder for en gruppe som var kjent under

77a L&p 107:99–100.
78a L&p 42:54.

b vs Gjeld.
79a vs Ydmyk, å

ydmyke, ydmykhet.
b vs Flid.

80a Jak brev 5:15.
81a vs Hellige Ånd, Den.

82a Luk 14:11;
L&p 67:10.

b L&p 103:36.
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navnet Sions leir, og hadde med seg klær og forsyninger. Mens denne
gruppen lå i leir ved Fishing River, mottok profeten åpenbaringen.

1–5: Sion vil bli bygget opp i over-
ensstemmelse med celestial lov.
6–13: Sions forløsning blir utsatt
en liten stund. 14–19: Herren vil
utkjempe Sions slag. 20–26: De
hellige skal være kloke og ikke rose
seg av mektige gjerninger når
de samles inn. 27–30: Landområ-
der i Jackson og tilstøtende fylker
skulle kjøpes. 31–34: Eldstene
skal motta en begavelse i Herrens
hus i Kirtland. 35–37: Hellige
som både er kalt og utvalgt, vil
bli helliggjort. 38–41: De hellige
skal løfte et fredsbanner for
verden.

SANNELIG sier jeg til dere
som er forsamlet for å lære

min vilje om mitt lidende folks
aforløsning —
2 Se, jeg sier dere at om det

ikke var for amitt folks overtre-
delser — nå taler jeg om kirken
og ikke om enkeltpersoner —
kunne de ha vært forløst, ja,
allerede nå.

3 Men se, de har ikke lært å
være lydige mot alle de ting
jeg har forlangt av dem, men
er fulle av allslags ondskap og
agir ikke av sine midler slik
det sømmer seg for hellige, til
de fattige og trengende iblant
seg,
4 og er ikke aknyttet sammen

og forenet slik det celestiale
rikes lov forlanger,

5 og aSion kan ikke bygges
opp med bmindre det skjer ved
de prinsipper som tilhører cdet
celestiale rikes lov, ellers kan
jeg ikke ta henne til meg.

6 Og mitt folk må nødvendig-
vis arefses inntil de lærer bly-
dighet selv om det må skje ved
det de lider.

7 Jeg taler ikke om dem som er
utpekt til å lede mitt folk, som
er de aledende eldster i min kir-
ke, for de er ikke alle under
denne fordømmelse,

8 men jeg taler om mine me-
nigheter rundt omkring —
mange av dem vil si: Hvor er
deres Gud? Se, han vil utfri
dem i vanskelige tider, ellers
vil vi ikke dra opp til Sion, og
vi vil beholde våre penger.

9 Derfor, som følge av amitt
folks overtredelser, anser jeg
det for nødvendig at mine eld-
ster venter en liten stund på
Sions forløsning,

10 så de kan være beredt
og for at mitt folk kan bli
undervist mer fullkomment,
høste erfaring og mer fullkom-
ment forstå sine aplikter og
hva jeg forlanger av deres
hånd.

11 Og dette kan ikke skje før

105 1a L&p 100:13.
2a L&p 104:4–5, 52.
3a Apg 5:1–11;

L&p 42:30.
vs Innvie,
innvielsesloven.

4a L&p 78:3–7.
5a vs Sion.

b L&p 104:15–16.
c L&p 88:22.

6a L&p 95:1–2.
vs Refse, refselse.

b vs Lydighet, lydig,
(ad)lyde.

7a L&p 20:2–3.
9a L&p 103:4.

10a vs Plikt.
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mine aeldster blir bbegavet med
kraft fra det høye.

12 For se, jeg har beredt en
stor begavelse og velsignelse
som skal autøses over dem i
den grad de er trofaste og fort-
setter å være ydmyke for meg.
13 Derfor anser jeg det for nød-

vendig at mine eldster venter en
liten stund på Sions forløsning.

14 For se, jeg forlanger ikke av
dem at de skal utkjempe Sions
slag, for som jeg sa i et tidligere
bud — det vil jeg oppfylle, jeg
vil autkjempe deres slag.

15 Se, aødeleggeren har jeg
sendt ut for å ødelegge og leg-
ge mine fiender øde, og om ik-
ke mange år fra nå av skal de
ikke mer være der til å besmitte
min arv og bspotte mitt navn i
de landområder som jeg har
cinnviet til mine helliges inn-
samling.
16 Se, jeg har befalt min tjener

Joseph Smith jr. å si til astyrken
i mitt hus, ja, til mine krigere,
mine unge og middelaldrende
menn, at de skal samle seg for
mitt folks forløsning og rive
ned mine fienders tårn og ad-
spre deres bvektere,

17 men mitt hus’ styrke har
ikke lyttet til mine ord.

18 Men i den grad noen har
lyttet til mine ord, har jeg be-
redt en velsignelse og en abega-
velse for dem hvis de fortsetter
å være trofaste.

19 Jeg har hørt deres bønner
og vil godta deres offer, og jeg
anser det for nødvendig at de
måtte føres så langt for å prøve
deres atro.

20 Og nå, sannelig sier jeg dere,
et bud gir jeg dere, at alle som
er kommet hit opp, og som kan
slå seg ned i områdene rundt
omkring, la dem bli her,

21 og de som ikke kan bli, og
som har familier østpå, la dem
bli en liten stund slik min tjener
Joseph vil anvise dem,

22 for jeg vil råde ham i denne
sak, og alt han anviser dem, vil
bli oppfylt.

23 Og la hele mitt folk som bor
i områdene rundt omkring, væ-
re meget trofaste, be ofte, være
ydmyke for meg og ikke åpen-
bare det som jeg har åpenbart
for dem, før jeg har en vis hen-
sikt med at det blir åpenbart.

24 Tal ikke om straffedommer,
og aros dere heller ikke av deres
tro eller mektige gjerninger,
men i all forsiktighet samle
dere så mye som mulig på ett
sted i overensstemmelse med
folkets følelser.

25 Og se, jeg vil la dere finne
nåde og gunst i deres øyne, så
dere kan hvile i afred og trygg-
het mens dere sier til folket:
Fell dom og vis oss rettferdighet
ifølge loven, og gi oss erstat-
ning for den urett vi har lidd.

26 Nå se, jeg sier dere, mine

11a vs Eldste.
b L&p 38:32; 95:8.

vs Begavelse.
12a L&p 110.
14a Jos 10:12–14;

Jes 49:25; L&p 98:37.

15a L&p 1:13–14.
b L&p 112:24–26.

vs Gudsbespottelse.
c L&p 84:3–4; 103:35.

16a L&p 101:55;
103:22, 30.

b vs Våke, vektere.
18a L&p 110:8–10.
19a vs Tro.
24a L&p 84:73.

vs Stolthet.
25a vs Fred.
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venner, på denne måten kan
dere vinne gunst i folks øyne
inntil aIsraels hær blir meget
stor.

27 Og jeg vil bløtgjøre folkets
hjerter, likesom jeg gjorde med
aFaraos hjerte, fra tid til annen,
inntil min tjener, Joseph Smith
jr., og mine eldster som jeg har
utpekt, får tid til å samle mitt
hus’ styrke,
28 og til å sende akloke menn

til å fullbyrde det som jeg har
befalt angående bkjøp av alle
landområder som kan kjøpes i
Jackson fylke og i de omkring-
liggende fylker.
29 For det er min vilje at disse

landområder skal kjøpes, og at
mine hellige, etter at de er kjøpt,
skal eie dem ifølge de lover for
ainnvielse som jeg har gitt.
30 Og etter at disse landområ-

der er kjøpt, vil jeg holde aIsraels
hærstyrker skyldfrie når de tar
sine egne landområder i besit-
telse som de tidligere har kjøpt
for sine penger, og når de river
ned mine fienders tårn som
måtte være der, og adsprer der-
es vektere og bhevner meg på
mine fiender inntil tredje og
fjerde generasjon mot dem som
hater meg.
31 Men la først min hær bli

meget stor, og la den bli ahellig-

gjort for meg så den kan bli
skjønn som solen, klar som
bmånen, og at hennes bannere
må være fryktinngytende for
alle nasjoner,

32 så denne verdens riker blir
tvunget til å erkjenne at Sions
rike virkelig er det arike som
tilhører vår Gud og hans Kris-
tus, derfor, la oss binnordne oss
under hennes lover.

33 Sannelig sier jeg dere, jeg
anser det for nødvendig at de
ledende eldster i min kirke
mottar sin abegavelse fra det
høye i mitt hus som jeg har be-
falt skal bygges i mitt navn i
Kirtland.

34 Og la de befalinger som jeg
har gitt om Sion og hennes alov,
utføres og fullbyrdes etter at
hun er forløst.

35 Det har vært en akallets
dag, men tiden for en utvelgel-
sens dag er kommet, og la dem
som er bverdige, bli utvalgt.

36 Og det skal bli tilkjennegitt
for min tjener ved Åndens røst
hvem som er autvalgt, og de
skal bli bhelliggjort,

37 og i den grad de følger det
aråd de får, skal de etter mange
dager ha kraft til å utføre alt
som vedrører Sion.

38 Og videre sier jeg dere, søk
fred, ikke bare med det folk

26a Joel 2:11.
27a 1M 47:1–12.
28a L&p 101:73.

b L&p 42:35–36.
29a L&p 42:30.

vs Innvie,
innvielsesloven;
Forente orden.

30a L&p 35:13–14;
101:55; 103:22, 26.

b L&p 97:22.
31a vs Helliggjørelse.

b Høys 6:10;
L&p 5:14; 109:73.

32a Åp 11:15.
vs Rike, Guds eller
himmelens.

b vs Myndigheter.
33a L&p 95:8–9.

vs Begavelse.

34a dvs L&p 42 er
kjent som “Loven”.

35a vs Kall, kalle,
kalt av Gud.

b vs Verdig, verdighet.
36a L&p 95:5.

vs Utvelge, utvalgte,
utvalgt.

b vs Helliggjørelse.
37a vs Råd.
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som har forulempet dere, men
med alle mennesker,
39 og løft opp et afredsbanner

og send en fredserklæring til
jordens ender,
40 og foreslå fredsavtaler for

dem som har forulempet dere

ifølge den Åndens røst som er i
dere, og aalle ting skal tjene dere
til gode.

41 Derfor, vær trofaste, og se,
og gi akt, jeg er amed dere inntil
enden. Slik er det. Amen.

KAPITTEL 106

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 25.
november 1834 (History of the Church 2:170–171). Denne åpenbaringen
er stilet til Warren A. Cowdery, en eldre bror av Oliver Cowdery.

1–3: Warren A. Cowdery blir kalt
til lokal presiderende embedsmann.
4–5: Det annet komme vil ikke
overraske lysets barn som en tyv.
6–8: Store velsignelser følger dem
som tjener trofast i Kirken.

DET er min vilje at min tje-
ner Warren A. Cowdery

skal utnevnes og ordineres til
presiderende høyprest i min
kirke i aFrihetens land og om-
rådene rundt omkring,

2 og skal forkynne mitt evige
evangelium og oppløfte sin
røst og advare folk, ikke bare
på sitt eget sted, men i de om-
kringliggende fylker,

3 og vie all sin tid til dette
høye og hellige kall som jeg nå
gir ham, og amed all flid søke
bhimmelens rike og dets rett-
ferdighet, og alle ting som er
nødvendig skal tillegges, for
carbeideren er sin lønn verd.

4 Og videre, sannelig sier jeg
dere, aHerrens komme er bnær,
og det vil overraske verden
csom en tyv om natten.
5 Derfor, bind omkring deres

lender så dere kan være alysets
barn, og så den dagen ikke
bkommer over dere som en
tyv.

6 Og videre, sannelig sier jeg
dere, det var glede i himmelen
da min tjener Warren bøyde
seg for mitt septer og rev seg
løs fra menneskenes list.

7 Derfor, velsignet er min
tjener Warren, for jeg vil vise
ham barmhjertighet, og til
tross for ahans hjertes forfenge-
lighet, vil jeg løfte ham opp
hvis han vil ydmyke seg for
meg.

8 Og jeg vil være ham anådig
og gi ham forvissning så han
kan bli stående, og hvis han
fortsetter å være et trofast vitne

39a vs Fred.
vs Banner.

40a Rom 8:28;
L&p 90:24; 100:15.

41a Mat 28:19–20.
106 1a dvs Frihetens

by, New York, og

områdene rundt.
3a Mat 6:33.

b vs Rike, Guds eller
himmelens.

c Mat 10:10;
L&p 31:5.

4a Jak brev 5:8.

b vs Siste dager.
c 1 Tess 5:2.

5a vs Lys, Kristi lys.
b Åp 16:15.

7a vs Verdiløs,
forfengelig.

8a vs Nåde.
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og et lys for kirken, har jeg
beredt en krone for ham bi min

Faders boliger. Slik er det.
Amen.

KAPITTEL 107

Åpenbaring om prestedømmet gitt gjennom profeten Joseph Smith i
Kirtland, Ohio, datert 28. mars 1835 (History of the Church 2:209–217).
På nevnte dato kom de tolv sammen til rådsmøte, bekjente hvor de selv
var svake og kom til kort, ga uttrykk for omvendelse og søkte videre
veiledning fra Herren. De skulle nettopp skille lag for å reise på misjon
til anviste distrikter. Selv om deler av dette kapitlet ble mottatt på
ovennevnte dato, viser de historiske opptegnelser at ulike deler ble mottatt
på forskjellige tidspunkter, noen så tidlig som i november 1831.

1–6: Det er to prestedømmer, Det
melkisedekske og Det aronske. 7–
12: De som har Det melkisedekske
prestedømme, har fullmakt til å
virke i alle Kirkens embeder. 13–
17: Biskopsrådet presiderer over
Det aronske prestedømme som for-
retter i ytre ordinanser. 18–20:
Det melkisedekske prestedømme
har nøklene til alle åndelige vel-
signelser, Det aronske prestedøm-
me har nøklene til englers
betjening. 21–38: Det første pre-
sidentskap, De tolv og De sytti
utgjør de presiderende quorum,
og deres avgjørelser skal tas i enig-
het og rettferdighet. 39–52: Den
patriarkalske orden er opprettet
fra Adam til Noah. 53–57: De hel-
lige i fordums tid kom sammen i
Adam-ondi-Ahman, og Herren vi-
ste seg for dem. 58–67: De tolv
skal organisere Kirkens embeds-
menn på riktig måte. 68–76: Bis-
koper virker som alminnelige
dommere i Israel. 77–84: Det før-

ste presidentskap og De tolv ut-
gjør Kirkens høyeste domstol. 85–
100: Prestedømmets presidenter
styrer sine respektive quorum.

DET er i kirken to preste-
dømmer, nemlig aDet mel-

kisedekske og bDet aronske,
som omfatter Det levittiske
prestedømme.

2 Grunnen til at det første kal-
les Det melkisedekske preste-
dømme, er at aMelkisedek var
en så fremtredende høyprest.

3 Før hans tid ble det kalt Det
hellige prestedømme etter aGuds
Sønns orden.

4 Men av aktelse eller aærbø-
dighet for Det høyeste vesens
navn og for å unngå å gjenta
hans navn for ofte, ga de, eller
kirken i fordums tid, dette
prestedømme navn etter Mel-
kisedek, eller Det melkisedek-
ske prestedømme.

5 Alle andre stillinger eller

b Joh 14:2;
Ether 12:32–34;
L&p 59:2; 76:111;
81:6; 98:18.

107 1a vs Melkisedekske

prestedømme, Det.
b vs Aronske

prestedømme, Det.
2a jso, 1M 14:25–40;

L&p 84:14.

vs Melkisedek.
3a Alma 13:3–19;

L&p 76:57.
4a vs Ærbødighet.
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embeder i kirken autledes av
dette prestedømme.

6 Men det er to avdelinger eller
hovedgrupper, den ene er Det
melkisedekske prestedømme,
og den andre er Det aronske el-
ler alevittiske prestedømme.

7 En aeldstes embede hører
inn under Det melkisedekske
prestedømme.

8 Det melkisedekske preste-
dømme har retten til å presidere,
og har kraft og amyndighet over
alle kirkens embeder i alle ver-
dens tidsaldre til å forvalte i
åndelige ting.
9 aDet høye prestedømmes

presidentskap etter Melkise-
deks orden har rett til å virke i
alle kirkens embeder.

10 aHøyprester etter Det mel-
kisedekske prestedømmes or-
den har brett til å virke i sitt
eget embede under president-
skapets ledelse, når de forval-
ter i åndelige ting, og også i en
eldstes, en prests (i den levittis-
ke orden), i en lærers, i en dia-
kons og i et medlems embede
eller stilling.

11 En eldste har adgang til å
virke i hans sted når høypres-
ten ikke er tilstede.

12 Høypresten og eldsten skal
forvalte i åndelige ting i over-
ensstemmelse med kirkens pak-
ter og bud, og de har rett til å
virke i alle disse embeder i kir-

ken når ingen høyere myndig-
heter er tilstede.

13 Det andre prestedømme kal-
les aArons prestedømme fordi
det ble overdratt til bAron og
hans etterkommere gjennom
alle deres generasjoner.

14 Hvorfor det kalles det min-
dre prestedømme, er fordi det
er autledet av det større eller
Det melkisedekske prestedøm-
me og har myndighet til å for-
rette ytre ordinanser.

15 aBiskopsrådet er dette pres-
tedømmes presidentskap og har
dets nøkler eller myndighet.

16 Ingen mann har lovfestet
rett til dette embede, til å ha
dette prestedømmes nøkler,
medmindre han er en adirekte
etterkommer av Aron.

17 Men da en høyprest i Det
melkisedekske prestedømme
har myndighet til å virke i alle
mindre embeder, kan han virke
i en biskops embede når det ikke
finnes en direkte etterkommer
av Aron, forutsatt at han blir
kalt, beskikket og aordinert til
denne myndighet under bDet
melkisedekske prestedømmes
presidentskaps hender.

18 Det høyere eller melkise-
dekske prestedømmes kraft
og myndighet er å ha anøklene
til alle kirkens åndelige velsig-
nelser,

19 å ha anledning til å motta

5a L&p 84:29; 107:14.
6a 5M 10:8–9.
7a vs Eldste.
8a vs Myndighet.
9a L&p 81:2; 107:22,

65–67, 91–92.
10a vs Høyprest.

b L&p 121:34–37.
13a vs Aronske

prestedømme, Det.
b vs Aron, bror

av Moses.
14a L&p 20:52; 107:5.
15a vs Biskop.

16a L&p 68:14–21;
107:68–76.

17a vs Ordinere,
ordinasjon.

b L&p 68:15.
18a vs Nøkler,

prestedømmets.
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ahimmelens rikes mysterier, å få
himlene åpnet for seg, å ha sam-
funn med bhovedforsamlingen
og Den førstefødtes menighet
og nyte samfunn og nærvær
med Gud Faderen og Jesus,
cden nye pakts mellommann.
20 Det mindre, eller aronske,

prestedømmes kraft og myn-
dighet er å ha anøklene til eng-
lers betjening og til å forrette
i ytre bordinanser, evangeliets
bokstav, omvendelsens cdåp til
dsyndenes forlatelse, i overens-
stemmelse med pakter og bud.
21 Nødvendigvis vil presiden-

ter eller presiderende embeds-
menn bli hentet fra eller utpekt
blant dem som er ordinert til de
forskjellige embeder i disse to
prestedømmer.

22 Fra aDet melkisedekske
prestedømme danner tre bpre-
siderende høyprester, utvalgt
av kirken, utpekt og ordinert til
dette embede og coppholdt ved
kirkens tillit, tro og bønner, et
quorum som utgjør Kirkens
presidentskap.
23 aDe tolv omreisende råds-

medlemmer er kalt til å være
De tolv bapostler eller spesielle
vitner om Kristi navn i hele
verden — og de skiller seg der-
for fra andre embedsmenn i
kirken gjennom de plikter deres
kall gir dem.
24 Og de danner et quorum

som i myndighet og kraft er

likestilt med de tre før nevnte
presidenter.

25 De asytti er også kalt til å
forkynne evangeliet og til å væ-
re spesielle vitner for hedninge-
folkene og for hele verden — og
de skiller seg derfor fra andre
embedsmenn i kirken gjennom
de plikter deres kall gir dem.

26 Og de danner et quorum
som i myndighet er likestilt med
De tolv spesielle vitner, eller
apostler, som er nevnt ovenfor.

27 Og enhver avgjørelse som
noen av disse quorum tar, må
være enstemmig, hvilket vil si
at hvert medlem i det enkelte
quorum må være enig i avgjø-
relsen, slik at alle deres beslut-
ninger innbyrdes har samme
kraft og gyldighet.

28 Et kvalifisert flertall kan
danne et quorum når omsten-
dighetene gjør noe annet umu-
lig,

29 men hvis så ikke er tilfelle,
er deres beslutninger ikke be-
rettiget til de samme velsignel-
ser som avgjørelsene var i
fordums tid i et quorum bestå-
ende av tre presidenter som ble
ordinert etter Melkisedeks or-
den, og som var rettferdige og
hellige menn.

30 De avgjørelser som tas i ett
eller flere av disse quorum,
skal fattes i all arettferdighet, i
hellighet og i hjertets ydmykhet,
saktmodighet og langmodighet,

19a Alma 12:9–11;
L&p 63:23; 84:19–22.
vs Mysterier, Guds.

b Heb 12:22–24.
c vs Mellommann.

20a L&p 13:1; 84:26–27.
b vs Ordinanser.

c vs Dåp, døpe.
d vs Syndsforlatelse.

22a vs Melkisedekske
prestedømme, Det.

b L&p 90:3, 6; 107:9,
65–67, 78–84, 91–92.

c vs Oppholde

Kirkens ledere.
23a L&p 107:33–35.

b vs Apostel.
25a vs Sytti.
30a L&p 121:36.

vs Rettferdig,
rettferdighet.
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og i tro og bdyd og kunnskap,
måtehold, tålmodighet, gud-
fryktighet, broderlig vennlighet
og kjærlighet.

31 For løftet er at hvis disse
ting finnes hos dem i rikt mål,
skal de ikke være aufruktbare i
Herrens kunnskap.

32 Og hvis noen avgjørelse i
disse quorum blir tatt i urett-
ferdighet, kan den legges frem
for en hovedforsamling av de
forskjellige quorum som utgjør
de åndelige myndigheter i kir-
ken, i motsatt fall kan deres av-
gjørelse ikke ankes.

33 De tolv utgjør et omreisende
presiderende høyråd som virker
i Herrens navn, under ledelse av
Kirkens presidentskap, i over-
ensstemmelse med himmelens
lov, for å bygge opp kirken og
ordne alle dens anliggender i
alle nasjoner, først for ahednin-
gefolkene og deretter for jødene.

34 De sytti skal handle i Her-
rens navn under ledelse av aDe
tolv eller det omreisende høyråd
og skal bygge opp kirken og
ordne alle dens anliggender i
alle nasjoner, først for hedninge-
folkene og deretter for jødene.

35 De tolv, som har nøklene,
sendes ut for å åpne døren ved
å forkynne Jesu Kristi evangeli-
um, og først for hedningefolke-
ne og deretter for jødene.

36 De faste ahøyråd i Sions
staver danner et quorum som

er likestilt i myndighet i alle
beslutninger som angår kirkens
anliggender, med president-
skapets eller det omreisende
høyråds quorum.

37 Høyrådet i Sion danner et
quorum som i alle beslutninger
som angår kirken, er likestilt i
myndighet med de tolvs råd i
Sions staver.

38 Det er det omreisende høy-
råds plikt å tilkalle De asytti,
fremfor noen andre, når de tren-
ger hjelp til å imøtekomme de
forskjellige anmodninger om å
forkynne og forvalte evangeliet.

39 Det er De tolvs ansvar i alle
kirkens store enheter å ordinere
aevangelister slik de skal gjøres
kjent for dem ved åpenbaring.

40 Dette prestedømmes orden
ble opprettet for å gå fra far til
sønn og tilhører rettmessig de
direkte etterkommere av den
utvalgte ætt som løftene ble
gitt til.

41 Denne orden ble innstiftet
i aAdams dager og gikk ned
gjennom bslektslinjen på føl-
gende måte:

42 Fra Adam til aSet, som ble
ordinert av Adam i en alder av
ni og seksti år og ble velsignet
av ham tre år før hans (Adams)
død, og fikk det løfte av Gud
gjennom sin far at hans etter-
kommere skulle bli Herrens ut-
valgte, og at de skulle bli be-
vart inntil jordens ende,

b L&p 121:41.
vs Dyd.

31a 2 Pet 1:5–8.
33a 1 Ne 13:42;

3 Ne 16:4–13;
L&p 90:8–9.

34a L&p 112:21.
36a vs Høyråd.
38a vs Sytti.
39a vs Evangelist;

Patriark,
patriarkalsk.

41a vs Adam.
b 1M 5;

L&p 84:6–16;
Moses 6:10–25.

42a vs Set.
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43 fordi han (Set) var en afull-
kommen mann og var bsin fars
uttrykte bilde og bare kunne
skjelnes fra ham på grunn av
sin alder.

44 Enos ble ordinert i en alder
av ett hundre og fire og tredve
år og fire måneder ved Adams
hånd.

45 Gud kalte på Kenan i vill-
marken i hans førtiende år, og
han møtte Adam på vei til ste-
det Shedolamak. Han var syv
og åtti år gammel da han mot-
tok sin ordinasjon.

46 Mahalalel var fire hundre
og seks og nitti år og syv dager
gammel da han ble ordinert av
Adam, som også velsignet ham.

47 Jared var to hundre år gam-
mel da han ble ordinert av
Adam, som også velsignet ham.

48 aEnok var fem og tyve år
gammel da han ble ordinert av
Adam, og han var fem og seksti
da Adam velsignet ham.

49 Og han så Herren, og han
vandret med ham og var alltid
for hans åsyn, og han avandret
med Gud i tre hundre og fem
og seksti år og var således fire
hundre og tredve år gammel da
han ble bforvandlet.

50 aMetusalah var ett hundre
år gammel da han ble ordinert
ved Adams hånd.

51 Lamek var to og tredve år

gammel da han ble ordinert
ved Sets hånd.

52 aNoah var ti år gammel da
han ble ordinert ved Metusalahs
hånd.

53 Tre år før sin død sammen-
kalte Adam: Set, Enos, Kenan,
Mahalalel, Jared, Enok og
Metusalah, som alle var ahøy-
prester, samt de øvrige av
sine rettferdige etterkommere,
i dalen bAdam-ondi-Ahman
og ga dem der sin siste velsig-
nelse.

54 Og Herren viste seg for
dem, og de sto opp og velsignet
aAdam og kalte ham bMikael,
fyrsten, erkeengelen.

55 Og Herren trøstet Adam og
sa til ham: Jeg har satt deg til
å være den første, en mengde
nasjoner skal nedstamme fra
deg, og du er en afyrste over
dem evindelig.

56 Og Adam sto opp midt i
forsamlingen, og selv om han
var nedbøyet av alder, var han
fylt av Den Hellige Ånd og
aforutsa hva som skulle skje
hans etterkommere ned til den
siste generasjon.

57 Disse ting ble skrevet ned i
Enoks bok og skal bli vitnet om
når tiden er inne.

58 Det er også aDe tolvs plikt å
bordinere og organisere alle
andre embedsmenn i kirken i

43a vs Fullkommen.
b 1M 5:3.

48a vs Enok.
49a 1M 5:22;

Heb 11:5;
Moses 7:69.

b vs Forvandlede
skapninger.

50a vs Metusalah.
52a vs Noah, patriark

i Bibelen.
53a vs Høyprest.

b L&p 78:15; 116:1.
vs Adam-ondi-
Ahman.

54a L&p 128:21.

vs Adam.
b vs Mikael.

55a L&p 78:16.
56a Moses 5:10.
58a vs Apostel.

b vs Ordinere,
ordinasjon.
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overensstemmelse med den
åpenbaring som sier:
59 Til Kristi kirke i Sions land

som tillegg til kirkens alover
med hensyn til kirkens anlig-
gender:

60 Sannelig sier jeg dere, sier
Hærskarenes Herre, det må nød-
vendigvis være apresiderende
eldster til å presidere over dem
som har en eldstes embede,
61 og også aprester til å presi-

dere over dem som har en prests
embede,

62 og også lærere til å apresi-
dere over dem som har en læ-
rers embede, og på samme
måte også med diakonene,
63 derfor, fra diakon til lærer

og fra lærer til prest og fra prest
til eldste, til hver især ettersom
de blir utnevnt i overensstem-
melse med kirkens pakter og
bud.

64 Og så følger Det høye pres-
tedømme som er det største av
alle.

65 Derfor er det nødvendig at
en blir utnevnt fra Det høye
prestedømme til å presidere
over prestedømmet, og han
skal kalles President for Kirkens
høye prestedømme,

66 eller med andre ord, aDen
presiderende høyprest over
Kirkens høye prestedømme.

67 Fra ham gis adgang til å
forrette ordinanser og gi vel-
signelser ved ahåndspåleggelse,
til kirken.

68 Derfor er en biskops embe-
de ikke likestilt med det, for
en abiskops embede består i å
forvalte alle timelige ting.

69 Likevel må en biskop utvel-
ges fra aDet høye prestedømme
hvis han ikke er en bdirekte
etterkommer av Aron,

70 for hvis han ikke er en
direkte etterkommer av Aron,
kan han ikke ha nøklene til dette
prestedømme.

71 Likevel kan en høyprest
som er etter Melkisedeks orden,
bli beskikket til å ta seg av ti-
melige ting og ha kunnskap om
dem ved Sannhetens Ånd,

72 og også til å være en adom-
mer i Israel, til å ivareta kirkens
anliggender og dømme over-
tredere i henhold til lovene og
ifølge de vitneprov som blir fo-
relagt ham, og dette ved hjelp
av sine rådgivere som han har
valgt eller kommer til å velge
blant kirkens eldster.

73 Dette er den plikt en biskop
har når han ikke er en direkte
etterkommer av Aron, men
er blitt ordinert til Det høye
prestedømme etter Melkisedeks
orden.

74 På denne måten skal han
være en dommer, ja, en almin-
nelig dommer blant Sions inn-
byggere eller i en Sions stav
eller i en enhet i kirken hvor
han skal bli beskikket til denne
virksomhet, inntil Sions gren-
ser blir utvidet og det blir

59a L&p 43:2–9.
60a L&p 107:89–90.
61a L&p 107:87.
62a L&p 107:85–86.
66a L&p 107:9, 91–92.

vs President.
67a vs Håndspåleggelse.
68a vs Biskop.
69a vs Melkisedekske

prestedømme, Det.

b L&p 68:14–24; 84:18;
107:13–17.

72a L&p 58:17–18.
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nødvendig å utnevne flere
biskoper eller dommere i Sion
eller andre steder.
75 Og hvis andre biskoper blir

utnevnt, skal de virke på samme
måte.

76 Men en direkte etterkom-
mer av Aron har en lovfestet
rett til å presidere over dette
prestedømme, til å ha anøklene
til denne virksomhet, til å virke
alene i biskopens embede uten
rådgivere, men ikke til å sitte
som dommer i Israel i en sak
hvor en President i Det høye
prestedømme etter Melkisedeks
orden er tiltalt.

77 Og kjennelsen i noen av
disse råd skulle være i over-
ensstemmelse med budet som
sier:

78 Og videre, sannelig sier jeg
dere, de aller viktigste anlig-
gender i kirken og kirkens aller
avanskeligste saker skal, hvis
noen ikke er tilfreds med den
kjennelse biskopen eller dom-
merne er kommet frem til,
overleveres og forelegges kir-
kens råd, bDet høye prestedøm-
mes presidentskap.

79 Og presidentskapet for Det
høye prestedømmes råd skal
ha myndighet til å kalle andre
høyprester, ja, til og med tolv,
for å assistere som rådgivere,
og på denne måten skal Det
høye prestedømmes president-
skap og dets rådgivere ha myn-
dighet til å avsi kjennelse på

grunnlag av vitneprov ifølge
kirkens lover.

80 Og etter denne avgjørelse
skal saken ikke lenger erindres
for Herren, for dette er det
høyeste råd i Guds kirke og en
endelige avgjørelse når det fo-
religger uoverensstemmelser i
åndelige spørsmål.

81 Det er ingen som tilhører
kirken, som kan unndra seg
dette kirkens råd.

82 Og hvis en president i Det
høye prestedømme faller i
overtredelse, skal han fremstil-
les for kirkens vanlige råd som
skal utvides med tolv rådgivere
fra Det høye prestedømme.

83 Og deres avgjørelse om
ham skal være endelig og
gjøre slutt på all uenighet om
ham.

84 På denne måten skal ingen
kunne unndra seg Guds arett-
ferdighet og lover, for at alle
ting kan bli gjort med orden og
andektighet for ham ifølge
sannhet og rettferdighet.

85 Og videre, sannelig sier jeg
dere, han som er president for
en adiakons embede, er forplik-
tet til å presidere over tolv dia-
koner, til å sitte i råd med dem
og til å bundervise dem i deres
plikter og bygge hverandre
opp slik det er gitt i henhold til
paktene.

86 Og likeledes er presidenten
for alærernes embede forpliktet
til å presidere over fire og tyve

76a vs Nøkler,
prestedømmets.

78a L&p 102:13, 28.
b L&p 68:22.

84a vs Rettferdig,

rettferdighet.
85a vs Diakon.

b L&p 38:23;
88:77–79, 118.

86a L&p 20:53–60.

vs Lærer, Det
aronske
prestedømme.
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lærere og til å sitte i råd med
dem og undervise dem i deres
embedes plikter slik det er gitt i
paktene.
87 Likeledes er presidenten

for Arons prestedømme for-
pliktet til å presidere over åtte
og førti aprester og sitte i råd
med dem, til å undervise dem i
deres embedes plikter slik det
er gitt i paktene.

88 Denne president må være
en abiskop, for dette er en av
dette prestedømmes plikter.

89 Og videre er presidenten
for aeldstenes embede forplik-
tet til å presidere over seks
og nitti eldster og til å sitte i
råd med dem og til å undervise
dem i henhold til paktene.
90 Dette presidentskap adskil-

ler seg fra De syttis president-
skap og er tiltenkt dem som
ikke areiser ut i hele verden.
91 Og videre er presidenten

for Det høye prestedømmes
embede forpliktet til å apresi-
dere over hele kirken og være
likesom bMoses,

92 se, her er visdom, ja, til å
være en aseer, en båpenbarer,
en oversetter og en cprofet som
har alle de dgaver som Gud gir
til kirkens overhode.

93 Og det er ifølge det syn
som viser De asyttis orden at de

skulle ha syv presidenter til å
presidere over seg, utvalgt
blant De sytti.

94 Og den syvende av disse
presidenter skal presidere over
de seks.

95 Og disse syv presidenter
skal velge andre sytti foruten
de første sytti som de tilhører,
og skal presidere over dem,

96 og likeledes andre sytti,
inntil syv ganger sytti hvis
arbeidet i vingården gjør det
nødvendig og krever det.

97 Og disse sytti skal være
aomreisende tjenere, først blant
hedningefolkene og deretter
blant jødene,

98 mens andre embedsmenn
i kirken, som ikke tilhører De
tolv, og heller ikke De sytti,
ikke er forpliktet til å reise
blant alle nasjoner, men skal
reise ettersom omstendighete-
ne tillater, men de kan ha like
høye og ansvarsfulle stillinger i
kirken.

99 Derfor, la enhver lære sin
aplikt og med all bflid virke i
det embede han er kalt til.

100 Den som er adoven, skal
ikke være bverdig til å bestå, og
den som ikke lærer sin plikt
og ikke er Gud til behag, skal
ikke være verdig til å bestå.
Slik er det. Amen.

87a vs Prest, Det aronske
prestedømme.

88a vs Biskop.
89a vs Eldste.
90a L&p 124:137.
91a L&p 107:9, 65–67.

b L&p 28:2; 103:16–21.
92a Mosiah 8:13–18.

vs Seer.
b vs Åpenbaring.
c L&p 21:1.

vs Profet.
d vs Gaver, Åndens.

93a L&p 107:38.
vs Sytti.

97a L&p 124:138–139.

99 a vs Plikt.
b vs Flid.

100 a L&p 58:26–29.
vs Doven,
dovenskap.

b vs Verdig,
verdighet.
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KAPITTEL 108
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den
26. desember 1835 (History of the Church 2:345). Dette kapitlet ble
mottatt etter anmodning fra Lyman Sherman, som tidligere var blitt
ordinert til høyprest og sytti, og hadde kommet til profeten for å be om en
åpenbaring så han kunne vite hva hans oppgave var.

1–3: Lyman Sherman får tilgivelse
for sine synder. 4–5: Han skal reg-
nes blant Kirkens ledende eldster.
6–8: Han blir kalt til å forkynne
evangeliet og styrke sine brødre.

SANNELIG, så sier Herren til
deg, min tjener Lyman: Dine

synder er deg tilgitt, fordi du
har lyttet til min røst og har
kommet hit i dag for å motta
råd av ham som jeg har utpekt.
2 Derfor, la din sjel falle til

aro med hensyn til din åndelige
tilstand, og motsett deg ikke
lenger min røst.
3 Og stå opp og vær fra nå av

mer omhyggelig med å holde
dine løfter som du har gitt og
gir, og du skal bli velsignet med
overmåte store velsignelser.

4 Vent tålmodig inntil den

ahøytidelige forsamling skal
sammenkalles av mine tjenere,
da skal du huskes som en av de
fremste av mine eldster, og ved
ordinasjon få den samme rett
som de øvrige av mine eldster
som jeg har utvalgt.

5 Se, dette er aFaderens løfte
til deg hvis du fortsetter å være
trofast.

6 Og den dag skal komme da
det skal oppfylles at du skal ha
rett til å aforkynne mitt evange-
lium hvor som helst jeg fra den
tid av skal sende deg.

7 Derfor, astyrk dine brødre i
alle dine samtaler, i alle dine
bønner, i alle dine formaninger
og i alt du gjør.

8 Og se og gi akt, jeg er med
deg for å velsigne deg og abefri
deg for evig. Amen.

KAPITTEL 109
Bønn fremsagt ved innvielsen av templet i Kirtland, Ohio, den 27. mars
1836 (History of the Church 2:420–426). Ifølge profetens skriftlige
utsagn ble denne bønnen gitt til ham ved åpenbaring.

1–5: Kirtland tempel ble bygget
som et sted Menneskesønnen kunne
komme til. 6–21: Det skal være et
hus for bønn, faste, tro, lærdom,
herlighet og orden og skal være et
Guds hus. 22–33: Måtte de som

ikke omvender seg og som går imot
Herrens folk, gjøres til skamme.
34–42: Måtte de hellige gå frem i
kraft og samle de rettferdige til
Sion. 43–53: Måtte de hellige bli
befridd fra de forferdelige ting som

108 2a vs Hvile.
4a L&p 109:6–10.

5a L&p 82:10.
6a vs Misjonærarbeide.

7a Luk 22:31–32.
8a 2 Ne 9:19.
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skal utøses over de ugudelige i de
siste dager. 54–58: Måtte nasjo-
ner og folk og kirkesamfunn bli be-
redt til å motta evangeliet. 59–67:
Måtte jødene, lamanittene og hele
Israel bli forløst. 68–80: Måtte de
hellige bli kronet med herlighet og
heder og oppnå evig frelse.

aTAKK til ditt navn, O Herre,
Israels Gud, som holder

din bpakt og viser barmhjertig-
het mot dine tjenere som van-
drer rettskaffent for deg av
hele sitt hjerte —
2 du som har befalt dine tjenere

å abygge et hus til ditt navn på
dette sted (Kirtland).

3 Og nå ser du, O Herre, at
dine tjenere har gjort som du
befalte.

4 Og nå ber vi deg, hellige
Fader, i din elskede Sønns
navn, Jesus Kristus, som er det
eneste navn som kan bringe
frelse til menneskenes barn, vi
ber deg, O Herre, om å godta
dette ahus som er våre, bdine
tjeneres henders verk, og som
du befalte oss å bygge.

5 For du vet at vi har utført
dette arbeide under store
trengsler, og i vår fattigdom
har vi gitt av våre midler for å
bygge et ahus til ditt navn, så
Menneskesønnen kunne ha et
sted å åpenbare seg for sitt folk.

6 Og som du har sagt i en
aåpenbaring gitt til oss hvor du

kaller oss dine venner: Sammen-
kall deres høytidelige forsam-
ling som jeg har befalt dere,

7 og ettersom ikke alle har tro,
søk derfor flittig og lær hveran-
dre visdoms ord, ja, søk vis-
doms ord fra de beste bøker,
søk lærdom ved studium og
også ved tro,

8 organiser dere, forbered alt
som er nødvendig, og bygg et
hus, ja, et bønnens hus, et fas-
tens hus, et troens hus, et lær-
dommens hus, et herlighetens
hus, et ordens hus, et Guds hus,

9 for at deres inngang kan skje
i Herrens navn, for at deres ut-
gang kan skje i Herrens navn,
for at alle deres hilsener kan
skje i Herrens navn med opp-
løftede hender til Den Aller
Høyeste.

10 Og nå, hellige Fader, vi ber
deg om å stå oss, ditt folk, bi
med din nåde, når vi sammen-
kaller vår høytidelige forsam-
ling, så det kan gjøres til din
ære og med din guddommelige
godkjennelse,

11 og på en slik måte at vi kan
bli funnet verdige i dine øyne
til å sikre en oppfyllelse av ade
løfter du har gitt oss, ditt folk, i
de åpenbaringer vi har mottatt,

12 så din aherlighet kan hvile
over ditt folk og over dette ditt
hus som vi nå innvier til deg, så
det kan bli helliggjort og innvi-
et til å være hellig og at ditt

109 1a Alma 37:37;
L&p 46:32.
vs Takknemlig,
takknemlighet,
takksigelse.

b Dan 9:4.

vs Pakt.
2a L&p 88:119.
4a 1 Kong 9:3.

vs Tempel,
Herrens hus.

b 2 Ne 5:16.

5a L&p 124:27–28.
6a L&p 88:117–120.

11a L&p 38:32;
105:11–12, 18, 33.

12a vs Herlighet.



245 Lære og pakter 109:13–28

hellige nærvær alltid må være
tilstede i dette hus,
13 og for at alle mennesker som

går over terskelen i Herrens
hus, kan føle din kraft og føle
seg tvunget til å erkjenne at du
har helliggjort det, og at det er
ditt hus og din hellighets sted.

14 Og måtte du gi, hellige Fa-
der, at alle som skal tilbe i dette
hus, kan lære visdoms ord fra
de beste bøker, og at de kan søke
lærdom ved studium og også
ved tro, som du har sagt,

15 og at de kan vokse opp i
deg og motta en fylde av Den
Hellige Ånd og bli organisert i
henhold til dine lover og bli
forberedt til å motta alt som er
nødvendig,

16 og at dette hus kan være et
bønnens hus, et fastens hus, et
troens hus, et herlighetens og
et Guds hus, ja, ditt hus,

17 så ditt folks inngang i dette
hus alltid kan skje i Herrens
navn,

18 så deres utgang fra dette
hus alltid kan skje i Herrens
navn,

19 og at alle deres hilsener kan
skje i Herrens navn med hellige
hender oppløftet til Den Aller
Høyeste,

20 og at intet aurent skal tilla-
tes å komme inn i ditt hus for å
besmitte det,

21 og når noen av ditt folk
begår en overtredelse, kan de
hastig omvende seg og vende
tilbake til deg og finne nåde for

dine øyne og igjen få del i de
velsignelser som du har lovet å
utøse over dem som viser deg
aærbødighet i ditt hus.
22 Og vi ber deg, hellige Fader,

at dine tjenere kan gå ut av det-
te hus væpnet med din kraft,
og at ditt navn kan være hos
dem og din herlighet være
rundt om dem og dine aengler
våke over dem,

23 og fra dette sted kan de i
sannhet bære frem et overmåte
stort og herlig budskap til ajor-
dens ender, så de kan vite at
dette er ditt verk, og at du har
rakt ut din hånd for å oppfylle
det du har talt ved dine profe-
ters munn om de siste dager.

24 Vi ber deg, hellige Fader, at
du vil grunnfeste det folk som
skal tilbe og har en hederlig an-
seelse og plass i dette ditt hus i
alle generasjoner og i all evighet,

25 at intet våpen som blir ala-
get mot dem, skal ha fremgang,
at den som graver en bgrav for
dem, skal falle i den selv,

26 at intet ugudelig forbund
skal ha makt til å oppstå og afå
overhånd over ditt folk som
bditt navn skal hvile over i dette
hus,

27 og hvis noe folk reiser seg
mot dette folk, vil din vrede bli
opptent mot dem,

28 og hvis de slår dette folk,
vil du slå dem, og du vil kjempe
for ditt folk som du gjorde på
stridens dag, så de kan befris
fra alle sine fiender.

20a L&p 94:8–9;
97:15–17.

21a vs Ærbødighet.
22a vs Engler.

23a L&p 1:2.
25a Jes 54:17.

b Ord 26:27;
1 Ne 14:3; 22:14.

26a L&p 98:22.
b 1 Kong 8:29.
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29 Vi ber deg, hellige Fader, at
du vil ydmyke og forferde og
bringe skam og forvirring over
alle dem som ute i verden har
satt falske rykter i omløp om
din tjener eller om andre tjenere,
hvis de ikke vil omvende seg
når det evige evangelium blir
forkynt i deres ører,

30 og at alle deres gjerninger
må gjøres til intet og feies bort
av ahagl og av de straffedom-
mer som du i din vrede vil sen-
de over dem, så det kan bli slutt
på bløgn og bakvaskelser mot
ditt folk.

31 For du vet, O Herre, at dine
tjenere har vært uskyldige
frem for deg når de har båret
vitnesbyrd om ditt navn, for
hvilket de har lidd alt dette.

32 Derfor ber vi deg innstendig
om å bli fullt og helt befridd fra
dette aåk.
33 Ta det bort, O Herre, ta det

bort fra dine tjeneres nakke
med din kraft, så vi kan stå opp
midt iblant denne generasjon
og gjøre din gjerning.

34 O Jehova, ha barmhjertig-
het med dette folk, og ettersom
alle mennesker asynder, tilgi
ditt folks overtredelser og la
dem bli utslettet for evig.

35 La adine tjeneres salvelse
bli beseglet på dem med kraft
fra det høye,
36 la den bli fullbyrdet på

dem som på pinsefestens dag,

la atungemålsgaven bli utøst
over ditt folk likesom btunger
av ild som deler seg, og la dem
bli tydet.

37 Og la ditt hus bli fylt av
din aherlighet som av et veldig
stormvær.

38 Ifør dine tjenere paktens
avitnesbyrd så de, når de går ut
for å forkynne ditt ord, kan bbe-
segle loven og forberede dine
helliges hjerter på alle de straf-
fedommer som du i din vrede
er i ferd med å sende over cjor-
dens innbyggere på grunn av
deres overtredelser, så ditt folk
ikke blir motløse på trengselens
dag.

39 Og hvilken som helst by
dine tjenere kommer til, og fol-
ket i byen mottar deres vitnes-
byrd, la din fred og din frelse
være over denne by, så de kan
samle de rettferdige ut av den-
ne by, så de kan komme med
evighetens frydesang ut til aSion
eller til hennes staver, de steder
du har utpekt.

40 Og før dette er utført, la
ikke dine straffedommer kom-
me over denne by.

41 Og hvilken som helst by
dine tjenere kommer til, og
folket i byen ikke mottar dine
tjeneres vitnesbyrd, og dine
tjenere advarer og formaner
dem til å la seg frelse fra den-
ne gjenstridige generasjon, la
det gå slik med denne by som

30a Jes 28:17;
Mosiah 12:6;
L&p 29:16.

b 3 Ne 21:19–21.
32a vs Åk.
34a Rom 3:23; 5:12.

vs Synd.
35a vs Salve.
36a vs Tungemålsgaven.

b Apg 2:1–3.
37a L&p 84:5; 109:12.

vs Herlighet.

38a vs Vitne, vitnesbyrd.
b Jes 8:16;

L&p 1:8.
c vs Jord — Jordens

renselse.
39a Jes 35:10.
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du har talt ved dine profeters
munn.
42 Men vi bønnfaller deg, O

Jehova, befri du dine tjenere fra
deres hender og rens dem for
deres blod.

43 O Herre, vi gleder oss ikke
over våre medmenneskers øde-
leggelse, deres asjeler er dyre-
bare for deg,
44 men ditt ord må oppfylles.

Hjelp dine tjenere til å si med
din anådes bistand: Din vilje
skje, O Herre, og ikke vår.
45 Vi vet at du har uttalt ved

dine profeters munn forferdeli-
ge ting om de ugudelige i de
asiste dager — at du vil utøse
dine straffedommer uten mål,
46 derfor, O Herre, befri ditt

folk fra de ugudeliges ulykke,
sett dine tjenere istand til å be-
segle loven og binde vitnesbyr-
det fast, så de kan være beredt
til oppbrenningens dag.

47 Vi ber deg, O hellige Fader,
om å huske dem som er blitt
drevet bort fra sine arveland av
innbyggerne i Jackson fylke,
Missouri, og bryt, O Herre, det-
te lidelsens åk som er blitt lagt
på dem.

48 Du vet, O Herre, at de har
vært meget undertrykket og
plaget av ugudelige menne-
sker, og våre hjerter er afylt av
sorg på grunn av deres tunge
byrder.
49 O Herre, ahvor lenge vil du

tillate dette folk å tåle disse

plager og de uskyldiges rop å
stige opp for dine ører og deres
bblod å stå som et vitnesbyrd
for deg, før du trer frem med
ditt vitnesbyrd til deres forsvar?

50 Ha abarmhjertighet, O Her-
re, med den ugudelige pøbel
som har forfulgt ditt folk, så de
slutter å plyndre og så de om-
vender seg fra sine synder, hvis
omvendelse er å finne.

51 Men hvis de ikke vil, da
blott din arm, O Herre, og afor-
løs det du utpekte til et Sion for
ditt folk.

52 Og hvis det ikke kan skje på
noen annen måte for at ditt
folks sak ikke skal gå tapt for
deg, måtte din vrede bli opp-
tent og din harme komme over
dem, så de visner bort under
himmelen, både rot og gren.

53 Men i den grad de omven-
der seg, er du nådig og barm-
hjertig og vender din vrede
bort når du skuer din Salvedes
åsyn.

54 Ha barmhjertighet, O Herre,
med alle jordens nasjoner, ha
barmhjertighet med dem som
styrer vårt land, måtte de prin-
sipper som så hederlig og edelt
ble forsvart av våre fedre, nem-
lig vårt lands agrunnlov, bli
grunnfestet for evig.

55 Kom ihu jordens konger,
fyrster, de edle og store og alle
mennesker og kirkesamfunn,
alle de fattige, de trengende og
lidende på jorden,

43a vs Sjel.
44a vs Nåde.
45a vs Siste dager.
48a vs Medlidenhet.
49a Sal 13:1–2.

b vs Martyr,
martyrium.

50a vs Barmhjertig,
barmhjertighet.

51a L&p 100:13; 105:2.

54a 1 Pet 2:13–15;
L&p 98:5–7;
101:77, 80.
vs Grunnlov.
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56 så deres hjerter kan bløt-
gjøres når dine tjenere går ut
fra ditt hus, O Jehova, for å bæ-
re vitnesbyrd om ditt navn, så
deres fordommer kan vike for
asannheten og ditt folk finne
nåde for alles øyne,
57 så alle jordens ender kan

vite at vi, dine tjenere, har ahørt
din røst og at du har sendt oss,

58 så dine tjenere, Jakobs søn-
ner, kan samle de rettferdige
blant alle disse for å bygge en
hellig by til ditt navn, som du
har befalt dem.

59 Vi ber deg at du vil utpeke
andre Sions astaver foruten
denne som du har utpekt, så
bditt folks innsamling kan rulle
frem med stor kraft og velde, så
ditt verk kan cfremskyndes i
rettferdighet.
60 Disse ord, O Herre, har vi

talt til deg, om de åpenbaringer
og bud du har gitt til oss som
regnes blant ahedningefolkene.
61 Men du vet at du har en

stor kjærlighet for Jakobs barn
som i lang tid har vært adspredt
på fjellene på en mørk og over-
skyet dag.

62 Vi ber deg derfor om å ha
barmhjertighet med Jakobs barn,
så aJerusalem fra denne time
kan begynne å bli forløst,

63 og at trelldommens åk kan

begynne å bli løftet av aDavids
hus,

64 og aJudas barn kan begynne
å vende tilbake til de blandom-
råder du ga deres far Abraham,

65 og se til at alevningene av
Jakob som har vært forbannet
og slått på grunn av sin overtre-
delse, bvender om fra sin ville
og barbariske tilstand til fylden
av det evige evangelium,

66 så de legger ned sine blodi-
ge våpen og slutter å gjøre
opprør.

67 Og måtte alle adspredte
levninger av aIsrael som er blitt
drevet til jordens ender, kom-
me til kunnskap om sannheten,
tro på Messias og bli forløst fra
undertrykkelse og juble for ditt
åsyn.

68 O Herre, kom din tjener
Joseph Smith jr. ihu og alle
hans lidelser og forfølgelser —
hvordan han sluttet en apakt
med bJehova og har gitt deg løf-
ter, O du mektige Jakobs Gud
— og at du har gitt ham bud og
at han oppriktig har anstrengt
seg for å gjøre din vilje.

69 Ha barmhjertighet, O Herre,
med hans hustru og barn så de
kan bli opphøyet i din nærhet
og bli bevart ved din styrkende
hånd.

70 Ha barmhjertighet med alle

56a vs Sannhet.
57a L&p 20:16; 76:22–24.
59a Jes 54:2.

b vs Israel — Israels
innsamling.

c Mat 24:22.
60a 1 Ne 13:1–32;

15:13–18.
62a 3 Ne 20:29.

vs Jerusalem.

63a vs David.
64a Sak 12:6–9;

Mal 3:4;
L&p 133:13, 35.
vs Juda.

b 1M 17:1–8.
vs Lovede land, Det.

65a 2 Ne 30:3;
Alma 46:23–24;
3 Ne 20:15–21;

L&p 19:27.
b 2 Ne 30:6;

3 Ne 21:20–22.
vs Omvendelse,
omvende.

67a vs Israel — Israels
innsamling.

68a vs Pakt.
b vs Jehova.
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deres anære slektninger, så de-
res fordommer kan smuldre hen
og feies bort som med en flod-
bølge, så de kan vende om og
bli forløst sammen med Israel
og vite at du er Gud.

71 Kom ihu presidentene, O
Herre, ja, alle presidentene i
din kirke, så din høyre hånd
kan opphøye dem med alle
deres familier og nære slekt-
ninger, så deres navn kan bli
bevart og husket til evig tid fra
generasjon til generasjon.

72 Kom ihu hele din kirke, O
Herre, med alle deres familier
og alle deres nære slektninger,
med alle deres syke og lidende,
med alle jordens fattige og
saktmodige, så adet rike du har
opprettet, men ikke med hen-
der, kan bli et stort fjell og fylle
hele jorden,

73 så din kirke kan komme ut
av villmarkens mørke og skin-
ne, skjønn som amånen, klar
som solen og fryktelig som en
hær med bannere,
74 og være prydet som en

brud på den dag da du skal
trekke himmelens slør til side
og få afjellene til å senkes for
ditt åsyn og bdalene til å heves
og de ujevne steder til å jevnes,
så jorden kan fylles med din
herlighet,

75 så vi, når basunen skal lyde

for de døde, kan bli atatt opp i
skyen for å møte deg, så vi alltid
kan være hos Herren,

76 så våre klær kan være rene
og vi kan bli iført arettferdighe-
tens kapper, med palmer i våre
hender og bherlighetens kroner
på våre hoder, og høste evig
cglede for alle våre dlidelser.

77 O Herre, Allmektige Gud,
hør oss i disse våre bønner og
svar oss fra himmelen, din hel-
lige bolig, hvor du sitter på din
trone med aherlighet, herredøm-
me, heder, velde, rettferdighet,
sannhet, barmhjertighet, makt,
majestet, dom og en uendelig
fylde fra all evighet til all evig-
het.

78 O hør, O hør, O hør oss, O
Herre, og besvar disse bønner
og godta innvielsen til deg av
dette hus som er våre henders
gjerning og som vi har bygget
til ditt navn,

79 og også denne kirke så du
kan gi den ditt navn. Og hjelp
oss ved din Ånds kraft, så vi
kan blande våre røster med de
klare, skinnende aserafer som
omgir din trone, og synge med
jubel og hyllest: Hosianna til
Gud og bLammet!

80 Og la disse dine salvede bli
aikledd frelse og dine hellige
rope høyt av glede. Amen og
amen.

70a dvs nære
slektninger.

72a Dan 2:44–45;
L&p 65:2.

73a Høys 6:10;
L&p 5:14; 105:31.

74a L&p 133:21–22, 40.
b Jes 40:4;

Luk 3:5;
L&p 49:23.

75a 1 Tess 4:17.
76a Åp 7:13–15;

2 Ne 9:14.
b vs Krone;

Opphøyelse.
c vs Glede.

d Heb 12:1–11;
L&p 58:4.

77a vs Herlighet.
79a Jes 6:1–2.

b vs Guds Lam.
80a Sal 132:16.
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KAPITTEL 110

Et syn gitt til profeten Joseph Smith og Oliver Cowdery i templet i
Kirtland, Ohio, den 3. april 1836 (History of the Church 2:435–436).
Foranledningen var et møte på sabbatsdagen. Profeten innleder sin
opptegnelse av åpenbaringene med disse ord: “Om ettermiddagen bisto
jeg de andre presidentene med å dele ut Herrens nadverd til menigheten,
og vi mottok den fra De tolv, hvis privilegium det var å forrette ved
nadverdsbordet denne dagen. Etter å ha utført denne handling for mine
brødre, gikk jeg tilbake til forhøyningen, hvor forhengene var senket helt
ned, og sammen med Oliver Cowdery knelte jeg ned i høytidelig og stille
bønn. Da vi reiste oss etter bønnen, ble følgende syn vist oss begge”
(History of the Church 2:435).

1–10: Herren Jehovah viser seg i
all sin herlighet og godtar Kirtland
tempel som sitt hus. 11–12: Moses
og Elias viser seg begge og overgir
sine nøkler og evangelieutdelinger.
13–16: Elijah vender tilbake og
overgir nøklene til sin evangelie-
utdeling slik Malakias hadde lovet.

aSLØRET ble tatt bort fra
våre sinn, og bvår forstands

øyne ble åpnet.
2 Vi så Herren stående på for-

høyningens brystvern, foran
oss, og under hans føtter var en
brolegning med rent gull i farve
som rav.

3 aHans øyne var som en ilds-
lue, håret på hans hode var
hvitt som nyfallen sne, bhans
åsyn skinte klarere enn solen,
og chans stemme var som lyden
av mektige fossefall, ja, endog
dJehovahs røst som sa:

4 Jeg er aden første og den siste,
jeg er bhan som lever, jeg er han
som ble slått ihjel, jeg er deres
ctalsmann hos Faderen.
5 Se, deres synder er dere atil-

gitt, dere er rene for meg, derfor,
løft deres hoder og fryd dere.

6 La deres brødres hjerter fryde
seg, og la hele mitt folks hjerter
fryde seg, de som med sin styrke
har abygget dette hus til mitt
navn.

7 For se, jeg har agodtatt dette
bhus, og mitt navn skal være
her, og jeg vil åpenbare meg for
mitt folk i barmhjertighet i dette
hus.

8 Ja, jeg vil avise meg for mine
tjenere og tale til dem med min
egen røst hvis mitt folk vil holde
mine bud og ikke bbesmitter
dette chellige hus.
9 Tusener, ja, tituseners hjer-

ter skal storlig fryde seg på

110 1a vs Slør.
b L&p 76:12, 19;

136:32; 138:11.
3a Åp 1:14.

b Åp 1:16;
JS—H 1:17.

c Esek 43:2;

Åp 1:15;
L&p 133:21–22.

d vs Jehova.
4a vs Førstefødte.

b 5M 5:24.
c vs Talsmann.

5a vs Tilgi.

6a L&p 109:4–5.
7a 2 Krøn 7:16.

b vs Tempel,
Herrens hus.

8a L&p 50:45.
b L&p 97:15–17.
c vs Hellig.
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grunn av de avelsignelser som
skal utøses og den bbegavelse
mine tjenere har mottatt i dette
hus.
10 Og ryktet om dette hus skal

nå ut til fremmede land, og dette
er begynnelsen til den velsignel-
se som skal bli autøst over mitt
folks hoder. Slik er det. Amen.
11 Etter at dette asyn var slutt,

ble himlene åpnet for oss igjen,
og bMoses viste seg for oss og
overga oss cnøklene til dIsraels
innsamling fra jordens fire
hjørner og til å føre de ti stam-
mer fra landet i enord.
12 Etter dette viste aElias seg

og overga bAbrahams cevange-
lieutdeling og sa at i oss og vår
ætt skulle alle generasjoner etter
oss bli velsignet.

13 Etter at dette syn var slutt,

ble et annet stort og herlig syn
brått vist oss, for profeten
aElijah, som ble btatt opp til
himmelen uten å smake døden,
sto foran oss og sa:

14 Se, tiden er nå her som ble
uttalt ved Malakias’ munn da
han vitnet om at han (Elijah)
skulle bli sendt før Herrens store
og forferdelige dag kommer —

15 for å avende fedrenes hjer-
ter til barna og barna til fedre-
ne, for at ikke hele jorden
skulle bli slått med en forban-
nelse —

16 derfor er nøklene til denne
evangelieutdeling overgitt i
deres hender, og ved dette kan
dere vite at aHerrens store og
forferdelige dag er nær, ja, for
døren.

KAPITTEL 111

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Salem, Massachusetts,
den 6. august 1836 (History of the Church 2:465–466). På dette
tidspunkt hadde Kirkens ledere satt seg i stor gjeld på grunn av sitt
arbeide i Kirkens tjeneste. Da de fikk høre at de kunne få tak i et stort
pengebeløp i Salem, reiste profeten, Sidney Rigdon, Hyrum Smith og
Oliver Cowdery dit fra Kirtland, Ohio, for å undersøke denne påstanden,
samtidig som de forkynte evangeliet. Brødrene ordnet flere av Kirkens
anliggender og forkynte også noe. Da det ble tydelig at de ikke ville få tak
i noen penger, reiste de tilbake til Kirtland. Flere av de viktige bakenfor-
liggende forhold fremgår av denne åpenbaringens ordlyd.

9a 1M 12:1–3;
L&p 39:15;
Abr 2:8–11.

b L&p 95:8.
vs Begavelse.

10a L&p 105:12.
11a vs Syn.

b Mat 17:3.
c vs Nøkler,

prestedømmets.

d Jak bok 6:2;
L&p 29:7.
vs Israel — Israels
innsamling.

e L&p 133:26–32.
vs Israel — Israels
ti tapte stammer.

12a vs Elias.
b Gal 3:6–29.

vs Pakten med

Abraham.
c vs Evangelieutdeling.

13a vs Elijah.
b vs Forvandlede

skapninger.
15a JS—H 1:38–39.

vs Slektshistorie;
Frelse for de døde.

16a vs Siste dager.
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1–5: Herren ivaretar sine tjeneres
timelige behov. 6–11: Han vil vise
Sion barmhjertighet og ordne alle
ting til sine tjeneres beste.

JEG, Herren deres Gud, ser
ikke med mishag på dere
fordi dere har foretatt denne

reisen, til tross for deres dårskap.
2 Jeg har store skatter til dere i

denne by som vil være til gavn
for Sion og mange mennesker i
denne by, som jeg ved deres
medvirkning vil samle og ta ut
når tiden er inne, og som vil
være til Sions gavn.

3 Derfor er det viktig at dere
blir kjent med mennesker i
denne by ettersom dere blir le-
det, og slik det skal tilkjennegis
for dere.

4 Og det skal skje at når tiden
er inne, vil jeg gi denne by i
deres hender, og dere skal ha
så stor makt over den at de ikke
skal oppdage deres hemmelig-

heter, og dens rikdom av gull
og sølv skal bli deres.

5 Vær ikke bekymret for deres
agjeld, for jeg vil gi dere evne til
å betale den.

6 Vær ikke bekymret for Sion,
for jeg vil vise henne barmhjer-
tighet.

7 Bli på dette sted og i områ-
dene rundt omkring.

8 Og det sted hvor jeg hoved-
sakelig vil dere skal være, skal
bli tilkjennegitt for dere ved
min Ånds kraft og afred som
skal strømme til dere.

9 Dette sted kan dere få ved
å leie. Og søk flittig etter denne
bys første innbyggere og
grunnleggere,

10 for det er mer enn én skatt
til dere i denne by.

11 Vær derfor akloke som
slanger, men likevel uten synd,
og jeg vil ordne alt til deres
bbeste etter hvert som dere er
istand til å ta imot det. Amen.

KAPITTEL 112

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Thomas B. Marsh i
Kirtland, Ohio, den 23. juli 1837 (History of the Church 2:499–501).
Denne åpenbaringen inneholder Herrens ord til Thomas B. Marsh om
Lammets tolv apostler. Profeten skriver at denne åpenbaringen ble mottatt
på den dag da evangeliet første gang ble forkynt i England. Thomas B.
Marsh var dengang president for De tolv apostlers quorum.

1–10: De tolv skal bringe evange-
liet ut og heve advarselens røst for
alle nasjoner og folk. 11–15: De
skal ta sitt kors opp, følge Jesus og
fø hans får. 16–20: De som tar
imot Det første presidentskap, tar

imot Herren. 21–29: Et mørke
dekker jorden, og bare de som tror
og blir døpt, vil bli frelst. 30–34:
Det første presidentskap og De
tolv har nøklene til evangelieutde-
lingen i tidenes fylde.

111 5a L&p 64:27–29.
8a L&p 27:16.

vs Fred.
11a Mat 10:16.

b Rom 8:28;
L&p 90:24; 100:15.
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SANNELIG, så sier Herren til
deg min tjener Thomas: Jeg

har hørt dine bønner, og dine
almisser har steget opp for
meg til apåminnelse om disse
dine brødre som ble utvalgt til
å bære vitnesbyrd om mitt
navn og bbringe det ut til alle
nasjoner, slekter, tungemål og
folk og ordinert av mine tjene-
res hånd.

2 Sannelig sier jeg deg, det har
vært noen få ting i ditt hjerte og
med deg, som jeg, Herren, ikke
hadde velbehag i.

3 Ikke desto mindre, i den grad
du har afornedret deg selv, skal
du bli opphøyet, derfor: alle
dine synder er deg tilgitt.

4 La ditt hjerte være aved godt
mot for mitt åsyn, og du skal
bære vitnesbyrd om mitt navn,
ikke bare for bhedningefolkene,
men også for cjødene, og du
skal sende mitt ord ut til jordens
ender.
5 aStrev du derfor morgen et-

ter morgen, dag etter dag, og la
din badvarsels røst gå ut, og når
natten kommer, la ikke jordens
innbyggere slumre på grunn
av din tale.

6 La din bolig bli kjent i Sion,
og aflytt ikke ditt hus, for jeg,
Herren, har et stort arbeide du
skal utføre ved å gjøre mitt
navn kjent blant menneskenes
barn.

7 aBind derfor omkring dine
lender for arbeidet. Sett også
sko på dine føtter, for du er
utvalgt, og din sti går blant
fjellene og blant mange nasjo-
ner.

8 Og ved ditt ord skal mange
høyreiste bli aydmyket, og ved
ditt ord skal mange ringe bli
opphøyet.

9 Din røst skal være en irette-
settelse for overtrederen, og ved
din irettesettelse skal baktale-
rens tunge slutte med å tale svik.

10 Vær du aydmyk, og Herren
din Gud skal lede deg ved
hånden og gi deg svar på dine
bønner.

11 Jeg kjenner ditt hjerte og
har hørt dine bønner angående
dine brødre. La ikke din akjær-
lighet være større for dem enn
for mange andre, men la din
kjærlighet til dem være som til
deg selv, og la din kjærlighet gå
ut til alle mennesker og til alle
som elsker mitt navn.

12 Og be for dine brødre, De
tolv. Forman dem strengt for
mitt navns skyld, tal dem til
rette for alle deres synder, og
vær dere trofaste mot meg for
mitt anavns skyld.
13 Og etter deres afristelser og

mange btrengsler, se, da vil jeg,
Herren, lete etter dem, og hvis
de ikke forherder sine hjerter
og ikke er hårdnakket mot meg,

112 1a Apg 10:4.
b L&p 18:28.

3a Mat 23:12;
Luk 14:11.

4a Mat 9:2; Joh 16:33.
b L&p 18:6; 90:8–9.
c L&p 19:27.

5a Jud 1:3.

b L&p 1:4–5.
6a Sal 125:1.
7a Ef 6:13–17.
8a vs Ydmyk, å

ydmyke, ydmykhet.
10a Ord 18:12.
11a Mat 5:43–48.

vs Nestekjærlighet;

Kjærlighet.
12a vs Jesus Kristus —

Navn, påta dere
Kristi navn.

13a vs Friste, fristelse.
b Joh 16:33;

Åp 7:13–14;
L&p 58:3–4.
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skal de komme til comvendelse
og jeg vil helbrede dem.

14 Nå sier jeg til deg, og det jeg
sier til deg, sier jeg til alle De
tolv: Stå opp og bind omkring
deres lender, ata deres kors
opp, følg meg og bfø mine får.
15 Opphøy ikke dere selv,

asett dere ikke opp mot min
tjener Joseph, for sannelig sier
jeg dere, jeg er med ham og
min hånd skal være over ham,
og de bnøkler som jeg har gitt
til ham og også til dere, skal
ikke bli tatt fra ham før jeg
kommer.

16 Sannelig sier jeg deg min
tjener Thomas, du er mannen
jeg har utvalgt til å ha nøklene
til mitt rike for De tolv ute
blant alle nasjoner —

17 så du kan være min tjener
til å låse opp rikets dør på alle
steder hvor min tjener Joseph
og min tjener aSidney og min
tjener bHyrum ikke kan komme,
18 for på dem har jeg en kort

tid lagt ansvaret for alle menig-
hetene.

19 Derfor, hvor som helst de
sender dere, skal dere dra, og
jeg vil være med dere, og
hvor som helst dere forkynner
mitt navn, skal en avid dør bli
åpnet for dere, så de kan motta
mitt ord.

20 Den som amottar mitt ord,
mottar meg, og den som mottar
meg, mottar dem, Det første
presidentskap, som jeg har
sendt og som jeg for mitt navns
skyld har satt til å være rådgi-
vere for dere.

21 Og videre sier jeg dere at
hvem som helst dere sender i
mitt navn ved deres brødre,
aDe tolvs røst, som er tilbørlig
anbefalt og bbemyndiget av
dere, skal ha kraft til å åpne
mitt rikes dør for enhver na-
sjon hvor som helst dere sender
dem,

22 i den grad de ydmyker seg
for meg og forblir i mitt ord og
alytter til min Ånds røst.
23 Sannelig, sannelig sier jeg

dere, amørke dekker jorden og
et tett mørke menneskenes sinn,
og alt kjød er blitt bfordervet
for mitt åsyn.

24 Se, ahevn kommer hastig
over jordens innbyggere, en
vredens dag, en oppbrennin-
gens dag, en dag med ødeleg-
gelse, med bgråt, med sorg og
med klage, og som en hvirvel-
vind skal den komme over hele
jordens overflate, sier Herren.

25 Og med mitt hus skal den
abegynne, og fra mitt hus skal
den gå ut, sier Herren,

26 først blant dem av dere, sier

c 3 Ne 18:32.
vs Omvendelse,
omvende.

14a Mat 16:24.
jso, Mat 16:25–26;
Luk 9:23.

b Joh 21:15–17.
15a vs Opprør.

b L&p 28:7.
vs Nøkler,

prestedømmets.
17a vs Rigdon, Sidney.

b vs Smith, Hyrum.
19a 1 Kor 16:9;

L&p 118:3.
20a L&p 84:35–38.
21a L&p 107:34–35.

b vs Myndighet.
22a vs Lytte; Lydighet,

lydig, (ad)lyde.

23a Jes 60:2;
Mika 3:6;
L&p 38:11.
vs Frafall — Frafall
i den første kristne
kirke.

b L&p 10:20–23.
24a vs Hevn.

b L&p 124:8.
25a 1 Pet 4:17–18.
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Herren, som har ahevdet å
kjenne mitt navn og ikke har
bkjent meg, og har cspottet meg
i mitt hus’ midte, sier Herren.

27 Derfor, se til at dere ikke
bekymrer dere for min kirkes
anliggender på dette sted, sier
Herren.

28 Men arens deres hjerter for
meg, og bgå så ut i all verden og
forkynn mitt evangelium for
enhver skapning som ikke har
mottatt det,

29 og den som atror og blir
bdøpt, skal bli frelst, og den
som ikke tror og ikke blir døpt,
skal bli cfordømt.
30 For til dere, aDe tolv, og til

dem, bDet første presidentskap,
som sammen med dere er ut-
pekt til å være deres rådgivere
og deres ledere, er dette preste-
dømmes myndighet gitt i de
siste dager og for siste gang i

det som er cevangelieutdelingen
i tidenes fylde.

31 Og denne myndighet har
dere sammen med alle dem som
på noe tidspunkt fra skapel-
sens begynnelse, har mottatt en
evangelieutdeling,

32 for sannelig sier jeg dere,
anøklene til den evangelieut-
deling som dere har mottatt,
har bkommet ned fra fedrene,
og er til slutt blitt sendt ned fra
himmelen til dere.

33 Sannelig sier jeg dere, se,
hvor stort er ikke deres kall.
aRens deres hjerter og deres
klær for at ikke denne genera-
sjons blod skal bli bkrevet av
deres hender.

34 Vær trofaste til jeg kommer,
for jeg akommer hastig, og min
lønn er med meg for å gjengjel-
de enhver etter hans bgjerninger.
Jeg er Alfa og Omega. Amen.

KAPITTEL 113

Svar på bestemte spørsmål om det Jesaja har skrevet, gitt av profeten
Joseph Smith i mars 1838 (History of the Church 3:9–10).

1–6: Isais stubb, kvisten som skal
skyte frem fra den og Isais rotskudd
blir forklart. 7–10: De adspredte
levninger av Sion har en rett til
prestedømmet og blir bedt om å
vende tilbake til Herren.

HVEM er aIsais stubb som er
omtalt i Jesaja kapittel 11,

vers 1, 2, 3, 4 og 5?
2 Sannelig, så sier Herren: Det

er Kristus.
3 Hva er den kvist som omtales

26a Mat 7:21–23;
L&p 41:1; 56:1.

b Luk 6:46;
Mosiah 26:24–27;
3 Ne 14:21–23.

c vs Gudsbespottelse.
28a vs Ren, renhet.

b Mark 16:15–16.
29a Mormon 9:22–23;

L&p 20:25–26.

b vs Dåp, døpe.
c vs Fordømme,

fordømmelse.
30a vs Apostel.

b vs Første
presidentskap.

c Ef 1:10;
L&p 27:13;
124:40–42.
vs Evangelieutdeling.

32a L&p 110:11–16.
vs Nøkler,
prestedømmets.

b Abr 1:2–3.
33a Jak bok 1:19.

b L&p 72:3.
34a Åp 22:7, 12;

L&p 49:28; 54:10.
b vs Gjerninger.

113 1a vs Isai.
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i første vers av Jesaja kapittel
11 og som skulle komme fra
Isais stubb?
4 Se, så sier Herren: Det er en

tjener i Kristi hender som del-
vis er en etterkommer av Isai så
vel som av aEfra’im eller av
Josefs hus og til hvem det er
gitt stor bkraft.
5 Hva er Isais rotskudd som er

omtalt i kapittel 11 vers 10?
6 Se, så sier Herren: Det er en

etterkommer av Isai så vel som
av Josef og som prestedømmet
og arikets nøkler rettmessig til-
hører — som et bbanner for
cinnsamlingen av mitt folk i de
siste dager.
7 Spørsmål av Elias Higbee:

Hva betyr befalingen i Jesaja
kapittel 52 vers 1 hvor det står:
Kle deg i din styrke, Sion, og
hvilket folk siktet Jesaja til?

8 Han siktet til dem som Gud
skulle kalle i de siste dager

som skulle ha prestedømmets
kraft til å bringe aSion tilbake
og forløse Israel. Å kle seg i
sin bstyrke betyr å iklé seg
prestedømmets myndighet som
hun, Sion, ved sin herkomst
har crett til og at hun også får
tilbake den kraft hun hadde
mistet.

9 Hvordan skal vi forstå vers
2 — at Sion skal frigjøre seg
fra båndene om sin hals?

10 Vi skal forstå at alevning-
ene som er adspredt, formanes
til å bvende tilbake til Herren
som de har falt fra, og hvis de
gjør dette, lover Herren at han
vil tale til dem eller gi dem
åpenbaring, se vers 6, 7 og 8.
Båndene om hennes hals er
Guds forbannelser over henne
eller over levningene av Israel i
deres adspredte tilstand blant
hedningefolkene.

KAPITTEL 114
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Far West, Missouri,
den 17. april 1838 (History of the Church 3:23).

1–2: Stillinger i Kirken som inne-
has av dem som ikke er trofaste, vil
bli gitt til andre.

SANNELIG, så sier Herren:
Det er visdom i at min tjener

David W. Patten ordner alle
sine forretningsanliggender sna-
rest mulig og selger sin vare-

beholdning, så han kan utfø-
re en misjon for meg neste
vår sammen med andre — tolv
i alt, ham selv medregnet —
for å vitne om mitt navn og
gi det glade budskap til hele
verden.

2 For sannelig, så sier Herren,
at hvis det finnes noen blant

4a 1M 41:50–52;
L&p 133:30–34.
vs Efra’im.

b vs Kraft, makt.
6a vs Nøkler,

prestedømmets.

b L&p 45:9.
vs Banner.

c vs Israel — Israels
innsamling.

8a vs Sion.
b L&p 82:14.

c vs Førstefødselsrett.
10a vs Israel — Israels

adspredelse.
b Hos 3:4–5;

2 Ne 6:11.
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dere som fornekter mitt navn,
skal andre bli asatt i deres

bsted og overta deres embede.
Amen.

KAPITTEL 115

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Far West, Missouri,
den 26. april 1838, som tilkjennegir Guds vilje når det gjelder å bygge
opp dette sted og bygge Herrens hus (History of the Church 3:23–25).
Denne åpenbaringen er rettet til Kirkens presiderende embedsmenn.

1–4: Herren gir sin kirke følgende
navn: Jesu Kristi Kirke av Siste
Dagers Hellige. 5–6: Sion og hen-
nes staver er forsvars- og tilflukts-
steder for de hellige. 7–16: De
hellige blir befalt å bygge et Herrens
hus i Far West. 17–19: Joseph
Smith har nøklene til Guds rike på
jorden.

SANNELIG, så sier Herren
til deg min tjener Joseph

aSmith jr. og også til min tjener
Sidney bRigdon og også til min
tjener Hyrum cSmith, og til dine
nåværende rådgivere og til
dem som senere skal utpekes,

2 og også til deg min tjener
Edward aPartridge og til dine
rådgivere,
3 og også til mine trofaste tje-

nere som tilhører høyrådet i
min kirke i Sion, for slik skal
det kalles, og til alle eldster og
medlemmer i min kirke, Jesu
Kristi Kirke av Siste Dagers

Hellige, som er spredt rundt
omkring i hele verden,

4 for slik skal amin kirke kalles
i de siste dager, ja, bJesu Kristi
Kirke av Siste Dagers Hellige.

5 Sannelig sier jeg til dere alle:
aStå opp og la deres lys skinne,
så deres lys kan være et bbanner
for nasjonene,

6 og at ainnsamlingen til bSions
land og til hennes cstaver, kan
tjene som et forsvar og en dtil-
flukt fra stormen og fra vreden
når den i fullt mål skal eutøses
over hele jorden.

7 La byen Far West være et
hellig og innviet landområde
for meg, og den skal kalles høy-
hellig, for den grunn dere står
på, er ahellig.

8 Derfor befaler jeg dere å
abygge et hus til meg hvor mine
hellige kan komme sammen for
å btilbe meg.
9 Og la begynnelsen til dette

arbeidet og grunnvollen og et

114 2a L&p 118:1, 6.
b L&p 64:40.

115 1a vs Smith, Joseph jr.
b vs Rigdon, Sidney.
c vs Smith, Hyrum.

2a vs Partridge,
Edward.

4a 3 Ne 27:4–8.
b vs Jesu Kristi Kirke

av Siste Dagers
Hellige.

5a Jes 60:1–3.
b Jes 11:12.

vs Banner.
6a vs Israel — Israels

innsamling.
b vs Sion.
c L&p 101:21.

vs Stav.
d Jes 25:1, 4;

L&p 45:66–71.
e Åp 14:10;

L&p 1:13–14.
7a vs Hellig.
8a L&p 88:119; 95:8.

b vs Tilbe, tilbedelse.
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forberedende arbeide bli gjort
til sommeren.
10 Og la arbeidet begynne den

fjerde dag i førstkommende ju-
li, og fra den tid av skal mitt
folk arbeide flittig for å bygge
et hus til mitt navn.

11 Og om aett år fra i dag la
dem gjenoppta arbeidet med å
legge grunnvollen til mitt bhus.

12 Og fra den tid av la dem
arbeide flittig til det er ferdig,
fra hjørnestenen til taket, inntil
det ikke gjenstår noe som ikke
er fullført.

13 Sannelig sier jeg dere, la
ikke min tjener Joseph, ei heller
min tjener Sidney, ei heller min
tjener Hyrum, igjen sette seg i
gjeld for å bygge et hus til mitt
navn,

14 men la et hus bygges til mitt
navn i henhold til det amønster
som jeg skal vise dem.

15 Og hvis mitt folk ikke byg-

ger det i henhold til det møn-
ster som jeg skal vise deres pre-
sidentskap, vil jeg ikke ta imot
det fra deres hånd.

16 Men hvis mitt folk bygger
det i henhold til det mønster
som jeg skal vise deres presi-
dentskap, ja, min tjener Joseph
og hans rådgivere, da vil jeg ta
imot det fra mitt folks hånd.

17 Og videre, sannelig sier jeg
dere, det er min vilje at byen
Far West raskt skal bygges opp
ved at mine hellige samles der,

18 og at også andre steder blir
utpekt til astaver i områdene
rundt omkring etter hvert som
de fra tid til annen blir åpen-
bart for min tjener Joseph.

19 For se, jeg vil være med
ham, og jeg vil helliggjøre ham
for folket, for til ham har jeg
gitt anøklene til dette rike og
denne virksomhet. Slik er det.
Amen.

KAPITTEL 116
Åpenbaring gitt den 19. mai 1838 til profeten Joseph Smith i nærheten
av Wights ferjested på et sted som ble kalt Spring Hill, Daviess fylke,
Missouri (History of the Church 3:35).

SPRING Hill kalles av Herren
aAdam-ondi-Ahman fordi,

sa han, det er stedet hvor
bAdam skal komme for å gjeste

sitt folk eller hvor cDen gamle
av dage skal sitte, som profeten
Daniel har talt om.

KAPITTEL 117
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Far West, Missouri,
den 8. juli 1838 angående øyeblikkelige plikter for William Marks,
Newel K. Whitney og Oliver Granger (History of the Church 3:45–46).

11a L&p 118:5.
b L&p 124:45–54.

14a Heb 8:5; L&p 97:10.
18a L&p 101:21.

vs Stav.
19a vs Nøkler,

prestedømmets.
116 1a L&p 78:15.

vs Adam-ondi-
Ahman.

b vs Adam.
c Dan 7:13–14, 22.
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1–9: Herrens tjenere skulle ikke
begjære timelige ting, for “hva be-
tyr eiendom for Herren?” 10–16:
De skal forsake sjelens smålighet,
og deres offer skal være hellig for
Herren.

SANNELIG, så sier Herren til
min tjener William Marks

og også til min tjener Newel K.
Whitney: La dem omgående
avslutte sine forretningsanlig-
gender og reise fra Kirtland før
jeg, Herren, igjen lar det falle
sne på marken.
2 La dem våkne og stå opp og

komme frem og ikke vente, for
jeg, Herren, befaler det.

3 Derfor, hvis de venter, skal
det ikke gå dem vel.

4 La dem omvende seg for
meg fra alle sine synder og fra
alle sine begjærlige ønsker, sier
Herren, for hva betyr aeiendom
for meg? sier Herren.
5 La Kirtlands eiendommer

bli omsatt for å betale agjeld,
sier Herren. La dem fare, sier
Herren, og det som måtte bli
igjen, kan dere selv beholde,
sier Herren.

6 For eier jeg ikke himmelens
fugler og også havets fisker og
fjellenes dyr? Har jeg ikke
skapt jorden? Holder jeg ikke
aalle nasjoners hærstyrkers
skjebne i mine hender?
7 Derfor, kan jeg ikke få de

aufruktbare steder til å skyte
knopper og til å blomstre og til
å frembringe grøde i overflod?
sier Herren.

8 Er det ikke tilstrekkelig
plass på fjellene i aAdam-ondi-
Ahman og på slettene Olaha
bShinehah eller det clandområde
hvor Adam bodde, så dere
skulle begjære det som bare er
en dråpe og forsømme det som
veier tyngre?

9 Derfor, kom hit opp til mitt
folks land, ja, til Sion.

10 La min tjener William Marks
være atrofast over lite, og han
skal råde over meget, la ham
presidere midt iblant mitt folk i
byen Far West, og la ham velsig-
nes med mitt folks velsignelser.

11 La min tjener, Newel K.
Whitney, skamme seg over
anikolaittenes gruppe og over
alle deres bhemmelige avskye-
ligheter og over sin sjels smålig-
het overfor meg, sier Herren,
og komme opp til landområdet
Adam-ondi-Ahman og være en
cbiskop for mitt folk, sier Her-
ren, ikke i navnet, men i gav-
net, sier Herren.

12 Og videre sier jeg dere, jeg
husker min tjener aOliver Gran-
ger, se, sannelig sier jeg til ham
at hans navn skal holdes i hel-
lig erindring fra generasjon til
generasjon, evindelig og alltid,
sier Herren.

117 4a L&p 104:14.
5a L&p 104:78.
6a Apg 17:26;

1 Ne 17:36–39.
7a Jes 35:1;

L&p 49:24–25.
8a L&p 116:1.

vs Adam-ondi-

Ahman.
b Abr 3:13.
c vs Eden.

10a Mat 25:23.
11a Åp 2:6, 15.

b vs Hemmelige
forbund.

c vs Biskop.

12a dvs den fullmektig
som profeten lot
være igjen for å
ta seg av hans
forretninger i
Kirtland.
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13 Derfor, la ham kjempe
iherdig for å befri Det første
presidentskap i min kirke, sier
Herren, og når han faller, skal
han reise seg igjen, for hans aof-
fer skal være mer hellig for meg
enn hans timelige fremgang, sier
Herren.

14 Derfor, la ham straks kom-
me hit opp til Sions land, og når
tiden er inne, skal han være en
handelsmann i mitt navn, sier
Herren, til gavn for mitt folk.

15 Derfor, la ingen forakte
min tjener, Oliver Granger,
men la mitt folks velsignelser
hvile over ham evindelig og
alltid.

16 Og videre, sannelig sier
jeg dere, la alle mine tjenere i
Kirtland huske Herren sin
Gud, og mitt hus også, å holde
og bevare det hellig og kaste
pengevekslerne ut i min egen
beleilige tid, sier Herren. Slik
er det. Amen.

KAPITTEL 118

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Far West, Missouri,
den 8. juli 1838 som svar på bønnen: “Vis oss din vilje, O Herre, angående
De tolv” (History of the Church 3:46).

1–3: Herren vil ta hånd om De
tolvs familier. 4–6: Ledige plasser
i De tolvs råd blir besatt.

SANNELIG, så sier Herren:
La det straks avholdes en

konferanse, la De tolv organi-
seres, og la menn utpekes for å
ainnta plassene etter dem som
har falt fra.
2 La min tjener aThomas bli en

tid i Sions land for å utgi mitt
ord.
3 La de øvrige fra denne stund

fortsette å forkynne, og hvis
de gjør dette i hjertets aydmyk-
het, i bsaktmodighet, i mild-
het og langmodighet, gir jeg,
Herren, dem et løfte at jeg vil
ta hånd om deres familier, og

en vid dør skal fra nå av åpnes
for dem.

4 Og la dem neste vår reise
over de store vann og der for-
kynne mitt evangelium, ja, i
dets fylde, og bære vitnesbyrd
om mitt navn.

5 La dem ta farvel med mine
hellige i byen Far West den
26. april neste år, på den tomt
hvor mitt hus skal bygges, sier
Herren.

6 La min tjener John Taylor og
også min tjener John E. Page og
også min tjener Wilford Wood-
ruff og også min tjener Willard
Richards, utpekes til å fylle
plassene etter dem som har falt
fra og bli offisielt underrettet
om sin utnevnelse.

13a vs Offergaver, offer.
118 1a Apg 1:13, 16–17,

22–26.

2a vs Marsh, Thomas B.
3a vs Ydmyk, å

ydmyke, ydmykhet.

b vs Holde ut.
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KAPITTEL 119

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Far West, Missouri,
den 8. juli 1838 som svar på hans bønn: “O Herre, vis dine tjenere hvor
stor del av ditt folks eiendom du forlanger som tiende” (History of
the Church 3:44). Tiendeloven, slik vi forstår den i dag, hadde ikke
blitt gitt til Kirken før denne åpenbaringen ble mottatt. Uttrykket tien-
de i den bønn som nettopp er sitert og i tidligere åpenbaringer (64:23;
85:3; 97:11), omfattet ikke bare én tiendedel, men alle frivillige gaver
eller bidrag til Kirkens fond. Herren hadde tidligere gitt loven om innvi-
else og forvaltning av eiendom, som medlemmene (hovedsakelig de
ledende eldster) fulgte ved å inngå en pakt som skulle vare evig. Men
fordi mange ikke holdt denne pakten, trakk Herren den en tid tilbake og
ga i stedet tiendeloven til hele Kirken. Profeten spurte Herren hvor stor
del av deres eiendom han forlangte til hellige formål. Svaret kom i denne
åpenbaringen.

1–5: De hellige skal overlate all
sin overflødige eiendom, og deretter
gi som tiende hvert år én tiendedel
av sin årlige innkomst. 6–7: En slik
praksis vil helliggjøre Sions land.

SANNELIG, så sier Herren,
jeg fordrer at all deres aover-

flødige eiendom skal overlates
til min kirkes biskop i Sion,

2 for å bygge amitt hus og legge
grunnvollen til Sion og preste-
dømmet, og for å betale gjelden
til min kirkes presidentskap.

3 Og dette skal være begyn-
nelsen til mitt folks atiende.
4 Og deretter skal de som

på denne måten har betalt
tiende, hvert år innbetale én ti-
endedel av hele sin årlige inn-
komst. Og dette skal være en
fastsatt lov for dem for evig,

for mitt hellige prestedømme,
sier Herren.

5 Sannelig sier jeg dere, det
skal skje at alle som samles i
aSions land, skal overlate sin
overflødige eiendom som tien-
de og skal etterleve denne lov,
ellers skal de ikke finnes verdi-
ge til å være blant dere.

6 Og jeg sier dere, hvis mitt
folk ikke etterlever denne lov
og holder den hellig og ved
denne lov helliggjør aSions
land for meg, så mine lover og
bud kan overholdes der så det
kan være høyhellig, se, sannelig
sier jeg dere, det skal ikke være
et Sions land for dere.

7 Og dette skal være et mønster
for alle Sions astaver. Slik er
det. Amen.

119 1a L&p 42:33–34, 55;
51:13; 82:17–19.

2a L&p 115:8.

3a L&p 64:23;
Mal 3:8–12.
vs Tiende.

5a L&p 57:2–3.
6a vs Sion.
7a vs Stav.
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KAPITTEL 120

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Far West, Missouri,
den 8. juli 1838. Den forklarer disponeringen av midler innlevert som
tiende, beskrevet i foregående åpenbaring, kapittel 119 (History of the
Church 3:44).

SANNELIG, så sier Herren,
tiden er nå kommet da aden

skal disponeres av et råd som
består av Det første president-

skap i min kirke, av biskopen
og hans råd, og av mitt høyråd,
og ved min egen røst til dem,
sier Herren. Slik er det. Amen.

KAPITTEL 121

Bønn og profetier datert den 20. mars 1839, skrevet av profeten Joseph
Smith mens han satt fengslet i Liberty, Missouri (History of the
Church 3:289–300). Profeten og flere av hans medarbeidere hadde sittet
måneder i fengsel. Deres søknader og henvendelser til ledende embeds-
menn og til domstolen hadde ikke gitt noe resultat.

1–6: Profeten ber inntrengende til
Herren for de hellige som lider.
7–10: Herren taler fred til ham.
11–17: Forbannet er de som hever
falske røster om overtredelse mot
Herrens folk. 18–25: De vil ikke
ha rett til prestedømmet og vil bli
fordømt. 26–32: Åpenbaringer i
herlighet lovet dem som tappert
holder ut. 33–40: Hvorfor mange
er kalt, og få er utvalgt. 41–46:
Prestedømmet skulle brukes bare i
rettferdighet.

OGUD, hvor er du? Og hvor
er den tronhimmel som

dekker aditt skjulested?
2 aHvor lenge skal din hånd

holdes tilbake og ditt øye, ja,
ditt rene øye, skue fra de evige
himler ned på ditt folks og dine

tjeneres urett og ditt øre gjen-
nomtrenges av deres rop?

3 Ja, O Herre, ahvor lenge skal
de lide denne urett og lovløse
undertrykkelse før ditt hjerte
bløtgjøres for dem, og ditt
indre røres av medlidenhet
med dem?

4 O Herre, aAllmektige Gud,
skaper av himmel og jord, van-
nene og alt som i dem er, som
kontrollerer og underlegger deg
djevelen og Sheols mørke og
mørklagte herredømme — rekk
ut din hånd, la ditt øye gjen-
nomtrenge, la din tronhimmel
bli løftet opp og bditt skjulested
ikke mer være tildekket, la ditt
øre vendes til oss, la ditt hjerte
bløtgjøres og ditt indre røres av
medlidenhet med oss.

120 1a dvs tienden.
121 1a Sal 13:2–3;

102:2–3.

2a Hab 1:2.
3a L&p 109:49.
4a vs Allmektig.

b L&p 123:6.
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5 La din vrede bli opptent mot
våre fiender — og i ditt hjertes
vrede, ahevn med ditt sverd den
urett vi har lidd.

6 Kom dine lidende hellige
ihu, O vår Gud, og dine tjenere
vil fryde seg i ditt navn for evig.

7 Min sønn, fred være med din
sjel, din amotgang og dine lidel-
ser skal kun vare et øyeblikk,

8 og så, hvis du atrofast holder
det ut, skal Gud opphøye deg i
det høye, og du skal seire over
alle dine fiender.
9 aDine venner står deg bi, og

de skal igjen hilse deg med et
varmt hjerte og en vennlig hånd.
10 Du er ennå ikke som aJob,

dine venner strider ikke mot
deg, ei heller beskylder de deg
for å være i overtredelse som
de gjorde med Job.

11 Og de som beskylder deg
for å være i overtredelse, skal
se sitt håp briste, og deres for-
håpninger skal smelte som
arimfrosten for den oppadgå-
ende sols brennende stråler,
12 og Gud har også løftet sin

hånd og sitt segl for å forandre
atidene og årstidene og for å
forblinde deres sinn så de ikke
kan forstå hans vidunderlige
gjerninger, så han kan prøve
dem også og fange dem i deres
egen list,
13 også fordi deres hjerter er

fordervet og de ting de er villige
til å bringe over andre og elsker

å la andre lide for, ai fullt mål
kan komme over dem selv,

14 så de også kan bli skuffet
og se sitt håp briste,

15 og om ikke mange år fra nå
av skal de og deres etterkomme-
re bli feiet bort under himme-
len, sier Gud, så ikke én av dem
blir tilbake for å stå ved muren.

16 Forbannet er alle de som
løfter hælen mot amine salvede,
sier Herren, og roper at de har
bsyndet når de ikke har syndet
for mitt åsyn, sier Herren, men
har gjort det som var riktig i mi-
ne øyne og som jeg befalte dem.

17 Men de som roper over-
tredelse, gjør det fordi de er
syndens tjenere og selv er auly-
dighetens barn.

18 Og de som sverger falsk
mot mine tjenere for å kunne
føre dem i trelldom og død,

19 ve over dem, fordi de har
aforført mine små, skal de av-
skjæres fra bordinansene i mitt
hus.

20 aDeres kurv skal ikke bli full,
deres hus og deres lader skal
forgå, og selv skal de bli forak-
tet av dem som smigret dem.

21 De skal ikke ha rett til
aprestedømmet, ei heller deres
etterkommere etter dem fra ge-
nerasjon til generasjon.

22 Det hadde vært abedre for
dem om en kvernsten ble hengt
om deres hals og de ble druknet
i havets dyp.

5a Luk 18:7–8.
7a vs Motgang.
8a 1 Pet 2:19–23.

vs Holde ut.
9a L&p 122:3.

10a vs Job.
11a 2M 16:14.

12a Dan 2:21.
13a Ord 28:10;

1 Ne 14:3.
16a 1 Sam 26:9;

Sal 105:15.
b 2 Ne 15:20;

Moroni 7:14, 18.

17a Ef 5:6.
19a Mat 18:6.

vs Krenke.
b vs Ordinanser.

20a 5M 28:15–20.
21a vs Prestedømme.
22a Mat 18:6; L&p 54:5.
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23 Ve alle dem som forulemper
mitt folk, og fordriver og myr-
der og vitner mot dem, sier Hær-
skarenes Herre, en agenerasjon
av ormeyngel skal ikke unn-
slippe helvetes fordømmelse.
24 Se, mine øyne aser og kjen-

ner alle deres gjerninger, og
når tiden er inne, har jeg en
hastig bdom rede for dem alle.

25 For det er aen tid fastsatt for
ethvert menneske ifølge dets
bgjerninger.

26 Gud skal ved sin aHellige
Ånd — ja, ved bDen Hellige
Ånds usigelige gave — gi dere
ckunnskap som fra verden ble
til, ikke er blitt åpenbart før nå,
27 hvilket våre forfedre leng-

selsfullt ventet skulle åpenba-
res i de siste tider, som englene
henledet deres tanker på, og
som, for deres herlighets fylde,
ble holdt tilbake

28 til en kommende tid da
aikke noe skal holdes tilbake,
om det er én Gud eller bmange
guder, skal de åpenbares.

29 Alle troner og herredøm-
mer, fyrstedømmer og makter
skal aåpenbares og overdras til
alle som har holdt tappert ut i
Jesu Kristi evangelium,

30 og også om det er fastsatt

agrenser for himlene, eller for
vannene, eller for det tørre land
eller for solen, månen eller
stjernene —

31 alle deres omdreiningsti-
der, alle fastsatte dager, måne-
der og år, og alle dagene av
deres dager, måneder og år, og
all deres glans, alle deres lover
og fastsatte tider skal bli åpen-
bart i aevangelieutdelingen i
tidenes fyldes dager —

32 ifølge det som ble fastsatt i
arådet til den evige bGud over
alle andre guder før denne ver-
den ble til, og som skulle holdes
tilbake inntil den er fullendt og
tilendebragt når alle skal gå inn
til chans evige nærvær og til
hans udødelige dhvile.
33 Hvor lenge kan rennende

vann forbli urent? Hvilken
makt kan stanse himlene? Like
gjerne kunne mennesket rekke
ut sin svake arm for å stanse
elven Missouri i dens fastsatte
løp eller vende strømmen i
motsatt retning, som å forsøke
å hindre Den Allmektige i å utøse
akunnskap fra himmelen over
de siste-dagers-helliges hoder.

34 Se, mange er akalt, men få
er butvalgt. Og hvorfor er de
ikke utvalgt?

23a Mat 12:34.
24a vs Allvitende.

b Hel 8:25.
vs Dømme, dom.

25a Job 7:1; L&p 122:9.
b vs Gjerninger.

26a L&p 8:2–3.
b vs Hellige Ånds

gave, Den.
c Dan 2:20–22;

Trosart 1:9.
vs Åpenbaring.

28a L&p 42:61; 76:7–8;

98:12.
b Sal 82:1, 6;

Joh 10:34–36;
1 Kor 8:5–6;
L&p 76:58; 132:20;
Abr 4:1; 5:1–2.

29a L&p 101:32.
30a Job 26:7–14;

Sal 104:5–9;
Apg 17:26.

31a vs Evangelieutdeling.
32a vs Rådet i himmelen.

b 5M 10:17.

c vs Mennesket,
mennesker —
Mennesket kan
bli vår himmelske
Fader lik.

d vs Hvile.
33a L&p 128:19.

vs Kunnskap.
34a Mat 20:16; 22:1–14;

L&p 95:5–6.
vs Kall, kalle,
kalt av Gud.

b vs Utvalgte, De.
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35 Fordi deres hjerter begjæ-
rer ade ting som hører denne
verden til og trakter etter bmen-
neskers ære så de ikke lærer
denne ene lekse —
36 at aprestedømmets rettig-

heter er uadskillelig forbundet
med himmelens bkrefter, og at
himmelens krefter hverken kan
kontrolleres eller nyttes uten at
det skjer ifølge crettferdighe-
tens prinsipper.

37 At de kan overdras til oss,
er riktig, men når vi forsøker
å askjule våre bsynder eller å
tilfredsstille vår cstolthet, vår
forfengelige ærgjerrighet eller
utøve kontroll, herredømme
eller tvang over menneskenes
barns sjeler i noen som helst
grad av urettferdighet, se, da
dtrekker himlene seg tilbake,
Herrens Ånd bedrøves, og når
den trekker seg tilbake, amen
til den manns prestedømme el-
ler myndighet.
38 Se, før han aner det, er han

overlatt til seg selv, til å astampe
mot brodden, til å bforfølge de
hellige og til å kjempe mot Gud.
39 Av sørgelig erfaring har vi

lært at det er nesten aalle menne-
skers natur og tilbøyelighet —
så snart de får det de betrakter
som litt myndighet, begynner
de straks å utøve urettferdig
herredømme.

40 Derfor, mange er kalt, men
få er utvalgt.

41 Ingen makt eller innflytelse
kan eller bør utøves i kraft
av prestedømmet — uten ved
aovertalelse, ved blangmodighet,
ved mildhet og saktmodighet
og ved oppriktig kjærlighet,

42 ved vennlighet og ren kunn-
skap som storlig skal utvide sje-
len, uten ahykleri og uten bsvik.
43 aIrettesett i tide, klart og

tydelig når Den Hellige Ånd til-
skynder, og vis deretter større
bkjærlighet mot den som du har
irettesatt, for at han ikke skal
betrakte deg som sin fiende,

44 så han kan vite at din tro-
fasthet er sterkere enn dødens
bånd.

45 La også ditt indre være fylt
av kjærlighet til alle mennesker
og til troens hus, og la alltid
dine atanker være prydet med
bdyd, da skal du ha større frimo-
dighet for Guds åsyn, og preste-
dømmets lærdommer skal falle
på din sjel csom himmelens dugg.

46 aDen Hellige Ånd skal sta-
dig være din ledsager og ditt
septer, et rettferdighetens og
sannhetens uforanderlige sep-
ter, og bditt herredømme skal
være et evigvarende herredøm-
me, og uten at det skal utøves
noen tvang, skal det strømme
til deg evindelig og alltid.

35a vs Verdslighet.
b Mat 6:2;

2 Ne 26:29.
36a vs Prestedømme;

Myndighet.
b vs Kraft, makt.
c vs Rettferdig,

rettferdighet.
37a Ord 28:13.

b vs Synd.

c vs Stolthet.
d L&p 1:33.

38a Apg 9:5.
b vs Forfølge,

forfølgelse.
39a vs Naturlige

menneske.
41a 1 Pet 5:1–3.

b 2 Kor 6:4–6.
42a Jak brev 3:17.

b vs Svik.
43a vs Refse, refselse.

b vs Nestekjærlighet;
Kjærlighet.

45a vs Tanker.
b vs Dyd.
c 5M 32:1–2;

L&p 128:19.
46a vs Hellige Ånd, Den.

b Dan 7:13–14.
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KAPITTEL 122
Herrens ord til profeten Joseph Smith i mars 1839 mens han satt fengslet
i Liberty, Missouri (History of the Church 3:300–301).

1–4: Jordens ender vil spørre etter
Joseph Smiths navn. 5–7: Alle farer
og lidelser han har gjennomgått,
vil gi ham erfaring og være til
hans gode. 8–9: Menneskesønnen
gjennomgikk mer enn alt dette.

JORDENS ender skal spørre
etter aditt navn, og dårer skal
spotte deg, og helvete skal

rase mot deg,
2 mens de rene av hjertet og

de vise og de edle og de dydige
stadig skal søke aråd og myn-
dighet og velsignelser fra din
hånd.

3 Og ditt folk skal aldri vende
seg mot deg ved forræderes
vitneprov.

4 Og selv om deres innflytelse
skal bringe deg i vanskelighe-
ter og bak lås og slå, skal du
holdes i ære, og aom ganske
kort tid skal din røst på grunn
av din rettferdighet være mer
fryktinngytende blant dine fi-
ender enn en rasende bløve, og
din Gud skal stå ved din side
evindelig og alltid.

5 Om du må gjennomgå
trengsler, om du er i fare blant
falske brødre, om du er i fare
blant røvere, om du er i fare på
land eller hav,

6 om du anklages og utsettes
for alle slags falske beskyldnin-

ger, om dine fiender overfaller
deg, om de river deg bort fra
din far og mor og brødre og
søstre, og om dine fiender med
løftet sverd river deg bort fra
din hustrus skjød og bort fra
dine barn, og din eldste sønn
som bare er seks år gammel,
klynger seg til deg og sier: Min
far, min far, hvorfor kan du ikke
bli hos oss? O, min far, hva kom-
mer disse menn til å gjøre med
deg? Og om han så ved sverdet
blir skjøvet bort fra deg og du
blir kastet i fengsel og dine fi-
ender flokker seg rundt deg
som aulver etter lammets blod,

7 og om du skulle bli kastet i
fangehullet eller falle i morderes
hender og det felles dødsdom
over deg, om du kastes ai dypet,
om frådende bølger slår imot
deg, om heftige stormer blir din
fiende, om himlene formørkes
og alle elementer går sammen
om å sperre veien, ja, fremfor
alt om bhelvetes kjever åpner
seg på vidt gap for å sluke deg,
så vit da, min sønn, at alle disse
ting skal gi deg cerfaring og
være til ditt gode.

8 aMenneskesønnen har bgjen-
nomgått mer enn alt dette. Er
du større enn ham?

9 Derfor, hold stø kurs, og
prestedømmet skal aforbli hos

122 1a JS—H 1:33.
2a vs Råd.
4a L&p 121:7–8.

b 3 Ne 20:16–21; 21:12.
6a Luk 10:3.

7a Jon 2:4–7.
b 2 Sam 22:5–7;

JS—H 1:15–16.
c 2 Kor 4:17;

Heb 12:10–11;

2 Ne 2:11.
8a vs Menneskesønnen.

b Heb 2:9, 17–18;
L&p 76:107; 88:6.

9a L&p 90:3.



267 Lære og pakter 123:1–7

deg, for bderes grenser er truk-
ket opp, dem kan de ikke krysse.
cDine dager er talte, og dine år
skal ikke bli avkortet, derfor,

dfrykt ikke for hva mennesket
kan gjøre, for Gud skal være
med deg evindelig og alltid.

KAPITTEL 123

De helliges plikt med hensyn til sine forfølgere forklart av profeten
Joseph Smith mens han satt fengslet i Liberty, Missouri, i mars 1839
(History of the Church 3:302–303).

1–6: De hellige skulle samle og
offentliggjøre en beretning om sine
lidelser og forfølgelser. 7–10: Den
samme ånd som la grunnlaget til
falske trosbekjennelser, forårsaker
også at de hellige blir forfulgt. 11–
17: Mange mennesker fra alle sek-
ter vil til slutt motta sannheten.

OG videre vil vi be dere
overveie om det ikke ville

være hensiktsmessig for alle de
hellige å samle opplysninger om
alle faktiske forhold og om de
lidelser og overgrep folk i denne
delstaten har utsatt dem for,
2 og også om all eiendom og i

hvilket omfang de har lidd
overlast, både når det gjelder
anseelse, legemsbeskadigelse og
skader på fast eiendom,

3 og også navnene på alle per-
soner som har hatt en hånd
med i deres undertrykkelse så
langt det er mulig å oppspore
og få tak i dem.

4 Og kanskje kan det bli ned-
satt en komité for å granske dis-
se ting, og innhente uttalelser og
erklæringer avgitt under ed, og

dessuten samle inn ærekren-
kende skrifter som er i omløp,

5 og alt som finnes i tidsskrif-
ter og oppslagsverk, og alle
ærekrenkende historier som er
eller vil bli utgitt, og av hvem,
og legge frem hele kjeden
av djevelsk skurkaktighet og
de ondsinnede og morderiske
overgrep som dette folk har
vært utsatt for,

6 så vi ikke bare kan offentlig-
gjøre det for hele verden, men
også legge det frem for statsle-
dere i all dets mørke og djevel-
ske fremtoning som et siste
krav pålagt oss av vår himmel-
ske Fader, før vi fullt og helt
kan gjøre krav på det løfte som
skal kalle ham frem fra ahans
skjulested, og også for at hele
nasjonen kan være uten unn-
skyldning før han sender ut sin
mektige arms kraft.

7 Det er en ugjenkallelig plikt
vi skylder Gud og engler som
vi skal stilles ved siden av, og
også oss selv, våre hustruer og
barn som er blitt nedbøyet i
sorg, bedrøvelse og bekymring

b Apg 17:26.
c L&p 121:25.
d Neh 4:14;

Sal 56:5; 118:6;
Ord 3:5–6; Jes 51:7;
Luk 12:4–5; 2 Ne 8:7;

L&p 3:7; 98:14.
123 6a L&p 101:89;

121:1, 4.
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under myrderiets, tyranniets og
undertrykkelsens mest fordøm-
mende hånd, støttet, tilskyndet,
oppholdt og under påvirkning
av den ånd som så sterkt har
befestet fedrenes trosbekjennel-
ser, fedre som har arvet løgner, i
barnas hjerter og har fylt verden
med forvirring og har vokset
seg sterkere og sterkere og nå
er selve drivkraften til all for-
dervelse, og ahele jorden støn-
ner under vekten av dens
misgjerninger.

8 Den er et ajernåk, den er et
sterkt bånd, de er selve helve-
tes håndjern, lenker, fotjern og
bånd.

9 Derfor, det er en ugjenkalle-
lig plikt vi skylder, ikke bare
våre egne hustruer og barn,
men også enker og faderløse,
hvis menn og fedre er blitt
amyrdet under dens jernhånd,
10 hvis mørke og skitne gjer-

ninger er nok til å få helvete
selv til å gyse og blekne av
skrekk og djevelens egne hender
til å skjelve og lammes.

11 Og det er også en ugjenkal-
lelig plikt vi skylder hele den
oppvoksende slekt og alle de
rene av hjertet,

12 for det finnes ennå mange
på jorden blant alle sekter, tros-
retninger og kirkesamfunn som
er aforblindet ved listige men-
neskers kløkt hvormed de ligger
på lur for å bedra, og mange
holdes borte fra sannheten bare
fordi de bikke vet hvor de kan
finne den.

13 Derfor skulle vi ofre og gi
hele vårt liv for å bringe frem i
lyset aalle mørkets skjulte ting
slik vi kjenner dem og de i sann-
het er åpenbart fra himmelen.

14 Dette skulle gjøres med
stor iherdighet.

15 La ingen betrakte dette som
ubetydelige ting, for hva de
hellige angår, er det mye som
hører fremtiden til som er av-
hengig av disse ting.

16 Dere vet, brødre, at i storm
har et meget astort skip svært
stor nytte av et ganske lite ror
når det skal holdes opp mot
vinden og bølgene.

17 Derfor, høyt elskede brødre,
la oss amed glede gjøre alt som
står i vår makt, og måtte vi så
bli stående og ha full tillit til å
få se bGuds frelse og hans arm
bli blottet.

KAPITTEL 124

Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Nauvoo, Illinois, den 19.
januar 1841 (History of the Church 4:274–286). På grunn av tilta-
gende forfølgelser og ulovlige tiltak av offentlige tjenestemenn, var de
hellige blitt tvunget til å forlate Missouri. Utryddelsesordren datert 27.
oktober 1838 utstedt av Missouris guvernør, Lilburn W. Boggs, ga dem

7a Moses 7:48–49.
8a vs Åk.
9a L&p 98:13; 124:54.

12a Kol 2:8;

L&p 76:75.
b 1 Ne 8:21–23.

13a 1 Kor 4:5.
16a Jak brev 3:4;

Alma 37:6–7;
L&p 64:33.

17a L&p 59:15.
b 2M 14:13.
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ikke noe valg (History of the Church 3:175). I 1841 da denne åpenba-
ringen ble gitt, hadde byen Nauvoo, som lå på samme sted som den
tidligere landsbyen Commerce i Illinois hadde ligget, blitt bygget opp av
de hellige, og her hadde Kirkens hovedkvarter blitt opprettet.

1–14: Joseph Smith blir bedt om å
avgi en høytidelig erklæring om
evangeliet til De forente staters
president, til guvernører og til
regenter i alle nasjoner. 15–21:
Hyrum Smith, David W. Patten,
Joseph Smith sen. og andre blant
de levende og de døde, er velsignet
for sin rettskaffenhet og sine dyder.
22–28: De hellige blir befalt å byg-
ge et hus til innkvartering av
fremmede og et tempel i Nauvoo.
29–36: Dåp for de døde skal utfø-
res i templer. 37–44: Herrens folk
bygger alltid templer for å utføre
hellige ordinanser. 45–55: De hel-
lige blir fritatt fra å bygge et tem-
pel i Jackson fylke på grunn av
undertrykkelse fra deres fiender.
56–83: Retningslinjer blir gitt for
hvordan Nauvoo hus skal bygges.
84–96: Hyrum Smith kalles til å
være en patriark og til å motta
nøklene og overta plassen etter
Oliver Cowdery. 97–122: William
Law og andre mottar råd om sine
arbeidsoppgaver. 123–145: Em-
bedsmenn på general- og lokalplan
nevnes ved navn og får vite hvilke
plikter de har og hvilket quorum
de tilhører.

SANNELIG, så sier Herren til
deg, min tjener Joseph Smith,

ditt offer og dine bekjennelser
er velbehagelig for meg, for i
denne hensikt har jeg oppreist

deg for å kunne frembringe
min visdom gjennom adet som
er svakt på jorden.

2 Dine bønner er antagelige
for meg, og som svar på dem
sier jeg deg at du nå er kalt til
øyeblikkelig å avgi en høytide-
lig erklæring om mitt evangeli-
um og om denne astav som jeg
har satt til å være en hjørnesten
i Sion og som skal utsmykkes
så den ligner et slott.

3 Denne erklæring skal gis til
alle averdens konger, ja, til de
fire verdenshjørner — til den
ærverdig valgte president og
de edle guvernører i den na-
sjon hvor du bor — og til alle
jordens nasjoner rundt omkring
i verden.

4 La den skrives i asaktmodig-
hetens ånd og ved Den Hellige
Ånds kraft som du skal være i
besittelse av når du skriver den,

5 for det skal bli gitt deg ved
Den Hellige Ånd å vite min
vilje angående disse konger og
myndigheter, ja, hva som skal
møte dem i fremtiden.

6 For se, jeg er nær ved å kalle
på dem for at de kan gi akt på
Sions lys og herlighet, for den
fastsatte tid er kommet da hun
skal begunstiges.

7 Kall derfor på dem med en
kraftig erklæring og med deres
vitnesbyrd for at de også kan

124 1a 1 Kor 1:26–28;
L&p 1:19; 35:13.

2a vs Stav.

3a Sal 119:46;
Mat 10:18;
L&p 1:23.

4a vs Saktmodig,
saktmodighet.



Lære og pakter 124:8–18 270

være uten unnskyldning, og
frykt dem ikke, for de er som
agress, og all deres herlighet er
som gressets blomster som
snart visner,
8 og for at jeg kan hjemsøke

dem på hjemsøkelsens dag —
når jeg skal trekke sløret for
mitt åsyn til side for å gi under-
trykkeren hans del blant hyk-
lerne hvor det er atenners
gnissel — hvis de forkaster
mine tjenere og mitt vitnesbyrd
som jeg har åpenbart for dem.

9 Og videre vil jeg se til dem
og bløtgjøre deres hjerter, man-
ge av dem til gavn for dere, for
at dere kan finne nåde for deres
øyne, så de kan komme til
asannhetens lys og hedninge-
folkene til Sions opphøyelse
eller forherligelse.
10 For min hjemsøkelses dag

kommer hastig i en atime dere
ikke tror, og hvor skal det være
trygghet for mitt folk og tilflukt
for dem som er igjen av dem?
11 Våkn opp, O jordens kon-

ger! Kom, O, kom med deres
gull og deres sølv til hjelp for
mitt folk — til Sions døtres hus.

12 Og videre, sannelig sier jeg
deg, la min tjener Robert B.
Thompson hjelpe deg med å
skrive denne erklæringen, for
jeg er vel tilfreds med ham og
at han skal være med deg,

13 la ham derfor lytte til ditt
råd, og jeg vil velsigne ham med

en mangfoldighet av velsignel-
ser. La ham fra nå av være tro-
fast og sannferdig i alle ting, så
skal han bli stor i mine øyne,

14 men la ham komme i hu at
jeg vil kreve ham til regnskap
for hans aforvaltning.
15 Og videre, sannelig sier jeg

deg, velsignet er min tjener Hy-
rum aSmith, for jeg, Herren,
elsker ham på grunn av bhans
hjertes oppriktighet og fordi
han elsker det som er riktig i
mine øyne, sier Herren.

16 Videre, la min tjener John C.
Bennett hjelpe deg i ditt arbeide
med å sende mitt ord til jordens
konger og folk og stå ved din
side, ja, du min tjener, Joseph
Smith, i trengselens stund, og
hans belønning skal ikke utebli
hvis han mottar aråd.
17 Og på grunn av sin kjærlig-

het skal han bli stor, for han skal
være min hvis han gjør dette,
sier Herren. Jeg har sett det ar-
beide han har utført, og det er
godtatt av meg hvis han fortset-
ter, og jeg vil krone ham med
velsignelser og stor herlighet.

18 Og videre sier jeg deg, at
det er min vilje at min tjener
Lyman Wight skal fortsette å
forkynne for Sion i saktmodig-
hetens ånd og bekjenne meg
for verden, og jeg vil bære ham
som apå ørnevinger, og han
skal frembringe herlighet og
ære til seg selv og til mitt navn,

7a Sal 103:15–16;
Jes 40:6–8;
1 Pet 1:24–25.

8a Mat 8:12;
Alma 40:13;
L&p 101:91; 112:24.

9a Jes 60:1–4.
vs Lys, Kristi lys.

10a Mat 24:44;
JS—M 1:48.

14a vs Forvalter,
forvaltning.

15a vs Smith, Hyrum.
b vs Oppriktighet,

rettskaffenhet.
16a vs Råd.
18a 2M 19:4;

Jes 40:31.
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19 så når han har fullendt sitt
arbeide, kan jeg ta ham til meg
som jeg gjorde med min tjener
David aPatten som nå er hos
meg og også min tjener Edward
bPartridge og også min aldrende
tjener Joseph cSmith sen. som
sitter dhos Abraham ved hans
høyre hånd, og velsignet og
hellig er han, for han er min.

20 Og videre, sannelig sier jeg
deg, min tjener George Miller er
uten asvik, han kan man ha tillit
til på grunn av hans hjertes opp-
riktighet, og jeg, Herren, elsker
ham på grunn av den kjærlighet
han har til mitt vitnesbyrd.
21 Derfor sier jeg til deg, jeg

besegler en abiskops embede
på hans hode, likesom med
min tjener Edward Partridge,
så han kan motta gavene til
mitt hus, så han kan gi velsign-
elser over de fattiges hoder
blant mitt folk, sier Herren. La
ingen forakte min tjener George,
for han skal hedre meg.
22 La min tjener George og min

tjener Lyman og min tjener John
Snider og andre, bygge et ahus til
mitt navn slik min tjener Joseph
skal vise dem og på det sted
som han også skal vise dem.

23 Og det skal være et herber-
ge, et hus hvor fremmede som
kommer langveisfra kan ta inn.
Derfor, la det være et godt hus,
fullt antagelig, hvor den trette
areisende kan finne sunnhet og

trygghet mens han grunner på
Herrens ord og bden hjørnesten
jeg har utpekt for Sion.

24 Dette hus skal være en
sunn bolig hvis det bygges til
mitt navn og hvis den bestyrer
som blir utpekt til å ta vare på
det, ikke lar noe urent komme
inn der. Det skal være hellig,
ellers vil ikke Herren deres
Gud bo der.

25 Og videre, sannelig sier jeg
dere, la alle mine hellige komme
langveisfra.

26 Og send ut raske sendebud,
ja, utvalgte sendebud, og si til
dem: Kom med alt deres gull
og deres sølv og deres kostelige
stener og med alle deres gamle
kostbarheter, og med alle som
har kunnskap om gamle kost-
barheter og som vil komme, la
dem komme og ha med seg
buksbom, furutrær og grantrær
og alle jordens dyrebare trær,

27 og med jern, med kobber
og med messing og med sink
og med alle jordens kostelige
ting, og bygge et ahus til mitt
navn hvor Den Aller Høyeste
kan bbo.
28 For det finnes intet sted

på jorden hvor han kan komme
og agjenopprette det som gikk
tapt for dere, eller som han har
tatt bort, nemlig prestedøm-
mets fylde.

29 For det finnes ikke noen
adøpefont på jorden hvor mine

19a L&p 124:130.
vs Patten, David W.

b vs Partridge,
Edward.

c vs Smith, Joseph sen.
d L&p 137:5.

20a vs Svik.

21a L&p 41:9.
vs Biskop.

22a L&p 124:56–60.
23a 5M 31:12;
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b L&p 124:2.

27a L&p 109:5.

vs Tempel,
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28a vs Gjengivelsen
av evangeliet.

29a L&p 128:13.
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hellige kan bli bdøpt for de som
er døde.
30 For denne ordinans hører

hjemme i mitt hus og kan ikke
godkjennes av meg — bare i
deres fattigdoms dager når dere
ikke er istand til å bygge et hus
til meg.

31 Men jeg befaler dere, alle
mine hellige, å bygge et hus til
meg, og jeg gir dere tilstrekke-
lig tid til å abygge et hus til
meg, og mens det pågår, skal
deres dåpshandlinger være an-
tagelig for meg.
32 Men se, når denne avtalte

tid er omme, skal deres dåps-
handlinger for deres avdøde
ikke bli godkjent av meg, og
hvis dere ikke utfører disse
ting når denne tid er omme,
skal dere bli forkastet som en
kirke sammen med deres avdø-
de, sier Herren deres Gud.

33 For sannelig sier jeg dere,
etter at dere har hatt tilstrekke-
lig tid til å bygge et hus til meg
hvor dåpsordinansen for de
døde hører hjemme og for hvem
den ble innstiftet før verdens
grunnvoll ble lagt, kan ikke
deres dåpshandlinger for deres
avdøde godkjennes av meg,

34 for der er adet hellige pres-
tedømmes nøkler overdratt så
dere kan motta ære og herlighet.
35 Og etter denne tid vil deres

dåpshandlinger for de døde
som utføres av dem som er
spredt rundt omkring, ikke bli
godkjent av meg, sier Herren.

36 For det er bestemt at i Sion
og i hennes staver og i Jerusa-
lem, de atilfluktssteder som jeg
har utpekt, skal være steder
hvor dåpshandlinger for deres
avdøde skal utføres.

37 Og videre, sannelig sier jeg
dere, hvordan skal deres atvet-
tinger bli godkjent av meg hvis
dere ikke utfører dem i et hus
som dere har bygget til mitt
navn?

38 For av denne grunn befalte
jeg Moses å bygge et ataberna-
kel som de skulle bære med seg
i villmarken og bygge et bhus
i det lovede land, så disse ordi-
nanser som hadde vært skjult
fra før verden ble til, kunne bli
åpenbart.

39 Derfor, sannelig sier jeg de-
re, at deres asalvinger og deres
tvettinger og deres bdåpshand-
linger for de døde, og deres
chøytidelige forsamlinger og
deres påminningsoffer for deres
dofringer ved Levis sønner, og
deres orakler på ederes aller
helligste steder hvor dere mot-
tar tilkjennegivelser, og deres
lover og vedtak som begynnel-
sen til Sions åpenbaringer og
grunnvoll og til alle hennes

b 1 Kor 15:29;
L&p 127:6; 138:33.
vs Dåp, døpe —
Dåp for de døde;
Frelse for de døde.
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enheters herlighet, heder og
begavelse, er gitt gjennom or-
dinansen i mitt hellige hus som
mitt folk alltid blir befalt å byg-
ge til mitt hellige navn.
40 Og sannelig sier jeg dere, la

dette hus bygges til mitt navn,
så jeg der kan åpenbare mine
ordinanser for mitt folk,

41 for i min nåde vil jeg aåpen-
bare for min kirke ting som er
blitt holdt bskjult fra før ver-
dens grunnvoll ble lagt, ting
som hører til evangelieutdelin-
gen ci tidenes fylde.

42 Og ajeg vil vise min tjener
Joseph alle ting som hører til
dette hus og dets prestedømme
og stedet hvor det skal bygges.

43 Og dere skal bygge det
på det sted hvor dere har tenkt
å bygge det, for det er stedet
jeg har valgt at dere skal byg-
ge det.

44 Hvis dere arbeider av hele
deres styrke, vil jeg hellige det-
te sted, så det skal være ahellig.
45 Og hvis mitt folk vil lytte til

min røst og til røsten fra mine
atjenere som jeg har utpekt til å
lede mitt folk, se, sannelig sier
jeg dere, skal de ikke bli flyttet
fra sitt sted.
46 Men hvis de ikke vil lytte til

min røst eller til røsten fra disse
menn som jeg har utpekt, skal
de ikke bli velsignet fordi de
tilsmusser min hellige grunn
og mine hellige ordinanser og

lover og mitt hellige ord som
jeg gir dem.

47 Og det skal skje at hvis dere
bygger et hus til mitt navn og
ikke gjør de ting som jeg sier, vil
jeg ikke holde den aed som jeg
avlegger for dere, ei heller opp-
fylle de løfter som dere venter
fra min hånd, sier Herren.

48 For ai stedet for velsignel-
ser bringer dere ved deres egne
gjerninger forbannelser, vrede,
harme og straffedommer over
deres egne hoder ved deres
dårskap og ved alle deres av-
skyeligheter som dere gjør for
mitt åsyn, sier Herren.

49 Sannelig, sannelig sier jeg
dere, at når jeg gir en befaling
til noen av menneskenes barn
om å gjøre et arbeide i mitt
navn, og disse menneskene går
frem med all sin styrke og med
alt de har, for å utføre dette ar-
beide og ikke opphører med sin
aflid, og deres fiender overfaller
dem og hindrer dem i å utføre
dette arbeide, se, da ønsker jeg
ikke lenger å bkreve dette ar-
beide av disse menneskene,
men å godta deres offer.

50 Og misgjerningen og over-
tredelsen av mine hellige lover
og bud vil jeg abringe over deres
hoder som hindret mitt verk,
inntil tredje og fjerde bgenera-
sjon, så lenge de ikke comvender
seg, men hater meg, sier Gud
Herren.

41a Trosart 1:9.
b L&p 121:26–32.
c Ef 1:9–10;

L&p 27:13; 112:30.
42a L&p 95:14–17.
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45a L&p 1:38.
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51 Derfor, av denne grunn har
jeg godtatt ofringene fra dem
som jeg befalte å bygge en by
og aet hus til mitt navn i bJack-
son fylke, Missouri og ble
hindret av sine fiender, sier
Herren deres Gud.
52 Og jeg vil sende adom, vrede

og harme, jammer og kvaler og
tenners gnissel over deres hoder
inntil tredje og fjerde genera-
sjon så lenge de ikke omvender
seg, og hater meg, sier Herren
deres Gud.
53 Og dette gir jeg dere som et

eksempel og til trøst for dere
angående alle dem som er blitt
befalt å utføre et arbeide og er
blitt hindret av sine fienders
hender og ved undertrykkelse,
sier Herren deres Gud.

54 For jeg er Herren deres
Gud og vil frelse alle de av deres
brødre som har vært arene av
hjertet og er blitt bdrept i Mis-
souris land, sier Herren.
55 Og videre, sannelig sier jeg

dere, jeg befaler dere igjen å
bygge aet hus til mitt navn, ja,
på dette sted, så dere kan bbevi-
se for meg at dere er trofaste i
alle ting jeg befaler dere, så jeg
kan velsigne dere og krone
dere med heder, udødelighet
og evig liv.
56 Og nå sier jeg til dere med

hensyn til det aherberge jeg har
befalt dere å bygge så fremme-
de kan ta inn der, la det bygges

til mitt navn, anbring mitt navn
på det, og la min tjener Joseph
og hans hus være bosatt der fra
generasjon til generasjon.

57 For denne salvelse har jeg
gitt på hans hode for at hans
velsignelse også skal bli gitt på
hans etterkommeres hode.

58 Og som jeg sa til aAbraham
angående jordens slekter, slik
sier jeg også til min tjener
Joseph: I deg og din bætt skal
jordens slekter velsignes.

59 Derfor, la min tjener Joseph
og hans ætt etter ham være bo-
satt i dette hus fra generasjon
til generasjon evindelig og all-
tid, sier Herren.

60 Og la dette hus kalles Nau-
voo hus, og la det være en be-
hagelig bolig for mennesker og
et hvilested for den trette reisen-
de, så han kan meditere over
Sions herlighet og over denne
hennes hjørnestens herlighet,

61 så han også kan motta råd
av dem som jeg har satt til å
være som avelkjente planter og
som bvektere på hennes murer.
62 Se, sannelig sier jeg dere, la

min tjener George Miller og min
tjener Lyman Wight og min tje-
ner John Snider og min tjener
Peter Haws organisere seg, og
utpek en av dem til å være for-
mann i den komité som har til
oppgave å bygge dette hus.

63 Og de skal forfatte en lov
som danner grunnlag for teg-

51a L&p 115:11.
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ning av aksjer til byggingen av
dette hus.
64 Og de skal ikke motta min-

dre enn femti dollar for én aksje
i dette hus, og de skal ha tilla-
telse til å motta femten tusen
dollar fra hvem som helst som
betaling for aksjer i dette hus.

65 Men de skal ikke tillates å
motta mer enn femten tusen
dollar per aksje fra én enkelt
person.

66 Og de skal ikke tillates å
motta mindre enn femti dollar
fra noen som betaling for en
aksje i dette hus.

67 Og de skal ikke tillates
å motta noen som aksjonær i
dette hus uten at vedkommende
betaler sine aksjer når han
mottar dem.

68 Og i forhold til det beløp
han innbetaler, skal han motta
aksjer i dette hus, men hvis han
ikke innbetaler noe, skal han ik-
ke motta noen aksjer i dette hus.

69 Og hvis noen betaler dem
for aksjer, skal det benyttes til
aksjer i dette hus — til ham selv
og hans generasjon etter ham,
fra generasjon til generasjon så
lenge han og hans arvinger be-
holder aksjene og ikke av egen
fri vilje selger eller overdrar
dem — hvis dere vil gjøre min
vilje, sier Herren deres Gud.

70 Og videre, sannelig sier jeg
dere, hvis min tjener George
Miller og min tjener Lyman
Wight og min tjener John Snider
og min tjener Peter Haws mottar
betaling for aksjer i form av
penger — eller som eiendeler

med en motsvarende penge-
verdi — skal de ikke bruke no-
en av disse midler til noe annet
formål enn til dette hus.

71 Og hvis de bruker noen av
disse midler til et annet formål
enn til dette hus uten aksjeeie-
rens samtykke og ikke betaler
tilbake det firedobbelte av det
som brukes til annet formål
enn til dette hus, skal de bli for-
bannet og skal fjernes fra sin
plass, sier Gud Herren, for jeg,
Herren, er Gud og kan ikke
aspottes i noen av disse ting.
72 Sannelig sier jeg dere, la

min tjener Joseph betale for
aksjer til bygging av dette hus
som det synes ham best, men
min tjener Joseph kan ikke be-
tale mer enn femten tusen dollar
for aksjer i dette hus, og heller
ikke mindre enn femti dollar,
og det kan heller ingen andre
gjøre, sier Herren.

73 Og det er også andre som
ønsker å vite min vilje angåen-
de dem, for de har bedt om det
fra min hånd.

74 Derfor sier jeg dere angå-
ende min tjener Vinson Knight,
hvis han vil gjøre min vilje, la
ham kjøpe aksjer i dette hus til
seg selv og til sin generasjon
etter seg, fra generasjon til ge-
nerasjon.

75 Og la ham oppløfte sin røst
blant folk lenge og høyt for å
atale de fattiges og trengendes
sak, og la ham ikke svikte, ei
heller må hans hjerte svikte, og
jeg vil bgodta hans offer, for det
skal ikke være som Kains offer

71a Gal 6:7.
75a Ord 31:9.

b 1M 4:4–5;
Moses 5:18–28.
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til meg, for han skal være min,
sier Herren.
76 La hans familie fryde seg

og vende sine hjerter bort fra
sorg og bekymringer, for jeg
har utvalgt ham og salvet ham,
og han skal hedres i sitt hus, for
jeg vil tilgi alle hans synder, sier
Herren. Amen.

77 Sannelig sier jeg dere, la
min tjener Hyrum kjøpe aksjer
i dette hus som det synes ham
best, til seg selv og sin genera-
sjon etter seg, fra generasjon til
generasjon.

78 La min tjener Isaac Galland
kjøpe aksjer i dette hus, for jeg,
Herren, elsker ham for det ar-
beide han har utført og vil tilgi
ham alle hans synder, derfor,
kom ham i hu med en andel
i dette hus fra generasjon til
generasjon.

79 La min tjener Isaac Galland
utpekes blant dere og ordineres
av min tjener William Marks og
velsignes av ham til å reise
sammen med min tjener Hyrum
for å utføre det arbeide som min
tjener Joseph skal anvise dem,
og de skal bli storlig velsignet.

80 La min tjener William
Marks kjøpe aksjer i dette hus
som det synes ham best til seg
selv og sin generasjon etter seg,
fra generasjon til generasjon.

81 La min tjener Henry G.
Sherwood kjøpe aksjer i dette
hus som det synes ham best til
seg selv og sine etterkommere,
fra generasjon til generasjon.

82 La min tjener William Law

kjøpe aksjer i dette hus til seg
selv og sine etterkommere, fra
generasjon til generasjon.

83 Hvis han vil gjøre min vilje,
så la ham ikke ta sin familie med
seg til den østlige del av landet,
til Kirtland, likevel vil jeg, Her-
ren, bygge opp Kirtland, men
jeg, Herren, har en svøpe be-
redt for innbyggerne der.

84 Og med hensyn til min tje-
ner Almon Babbitt, er det mange
ting jeg ikke er fornøyd med.
Se, han trakter etter å opprette
sitt eget råd i stedet for det råd
som jeg har opprettet, nemlig
presidentskapet i min kirke, og
han setter opp en agullkalv som
mitt folk skal tilbe.

85 La ingen som er kommet
hit og forsøker å holde mine
bud, aforlate dette sted.

86 Hvis de oppholder seg her,
la dem leve i meg, og hvis de
dør, la dem dø i meg, for de
skal ahvile fra all sin gjerning
her og skal fortsette sitt arbeide.

87 Derfor, la min tjener Willi-
am sette sin lit til meg og slutte å
bekymre seg for sin familie på
grunn av sykdommen i områ-
det. Hvis dere aelsker meg, da
hold mine bud, og sykdommen i
området skal btjene dere til ære.

88 La min tjener William dra
ut, og forkynne mitt evige
evangelium med høy røst og
med stor glede ettersom han
skal bli tilskyndet av min aÅnd,
til innbyggerne i Warsaw og
også til innbyggerne i Carthage
og også til innbyggerne i Bur-

84a 2M 32:2–4.
85a Luk 9:62.
86a Åp 14:13.

vs Paradis; Hvile.
87a Joh 14:15.
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lington og også til innbyggerne
i Madison, og vente tålmodig
og innstendig på nærmere be-
skjed under min generalkonfe-
ranse, sier Herren.
89 Hvis han vil gjøre min vilje,

skal han fra nå av lytte til min
tjener Josephs råd og med sine
midler støtte ade fattiges sak og
utgi bden nye oversettelsen av
mitt hellige ord til jordens inn-
byggere.

90 Og hvis han vil gjøre dette,
vil jeg avelsigne ham med en
mangfoldighet av velsignelser
så han ikke skal bli forlatt, heller
ikke skal hans etterkommere
btigge om brød.

91 Og videre, sannelig sier jeg
dere, la min tjener William ut-
pekes, ordineres og salves til
rådgiver for min tjener Joseph i
stedet for min tjener Hyrum, så
min tjener Hyrum kan motta
embedet som apatriark i preste-
dømmet som ble gitt ham av
hans far — ved velsignelse og
også ved rettighet,

92 så han fra nå av skal ha
nøklene til de apatriarkalske
velsignelser ved håndspåleg-
gelse til hele mitt folk,

93 så enhver som han velsigner
skal være velsignet, og enhver
som han aforbanner, skal være
forbannet, så det han bbinder på

jorden, skal være bundet i him-
melen, og det han løser på jor-
den, skal være løst i himmelen.

94 Og fra nå av utpeker jeg
ham til å være en profet, en aseer
og en åpenbarer for min kirke,
såvel som min tjener Joseph,

95 så han kan virke sammen
med min tjener Joseph, og så
han kan motta råd fra min tje-
ner Joseph som skal vise ham
anøklene hvorved han kan be
og motta og bli kronet med den
samme velsignelse og herlighet
og ære og prestedømme og
prestedømmets gaver som en
gang ble gitt ham som var min
tjener — Oliver bCowdery,

96 så min tjener Hyrum kan
bære vitnesbyrd om de ting som
jeg skal vise ham, så hans navn
kan holdes i hederlig erindring
fra generasjon til generasjon,
evindelig og alltid.

97 La min tjener William Law
også motta de nøkler hvormed
han kan be og motta velsignel-
ser, la ham aydmyke seg for meg
og være uten bsvik, og han skal
motta av min ånd — ja, cTrøste-
ren — som skal åpenbare sann-
heten om alle ting for ham og i
samme stund skal gi ham hva
han skal si.

98 Og disse ategn skal følge
ham — han skal bhelbrede de

89a L&p 78:3.
b dvs Joseph Smiths

oversettelse av
Bibelen.

90a vs Velsigne,
velsignet,
velsignelse.

b Sal 37:25.
91a L&p 107:39–40.

vs Patriark,

patriarkalsk.
92a vs Patriarkalske

velsignelser.
93a L&p 132:45–47.

b Mat 16:19.
vs Besegle,
besegling.

94a L&p 107:91–92.
vs Seer.

95a L&p 6:28.

b vs Cowdery, Oliver.
97a vs Ydmyk, å

ydmyke, ydmykhet.
b vs Svik.
c vs Talsmann.

98a Mark 16:17–18.
vs Gaver, Åndens.

b vs Helbrede,
helbredelse.



Lære og pakter 124:99–113 278

syke, han skal drive ut djevler
og skal bli befridd fra dem som
vil gi ham dødelig gift.
99 Og han skal ledes på stier

hvor aden giftige slange ikke
kan såre hans hæl, og i sine
btanker skal han stige opp som
på ørnevinger.

100 Og om jeg vil at han skal
vekke opp døde, skal han ikke
holde sin røst tilbake.

101 Derfor, la min tjener Willi-
am ikke spare seg, men rope
høyt av glede og fryd og med
hosianna til ham som sitter på
tronen evindelig og alltid, sier
Herren deres Gud.

102 Se, jeg sier dere, jeg har et
oppdrag i vente til min tjener
William og min tjener Hyrum
— og bare til dem — og la min
tjener Joseph være her, for det
er behov for ham. Resten vil jeg
vise dere senere. Slik er det.
Amen.

103 Og videre, sannelig sier
jeg dere, hvis min tjener aSidney
vil tjene meg og være rådgiver
for min tjener Joseph, la ham
stå opp og komme frem og virke
i det embede han er kalt til og
ydmyke seg for meg.

104 Og hvis han vil bære frem
et antagelig offer til meg, og
vise erkjennelse og bli hos mitt
folk, se, jeg, Herren deres Gud,
vil helbrede ham så han blir
helbredet, og han skal igjen heve
sin røst på fjellene og være en
atalsmann for mitt åsyn.
105 La ham komme og bosette

seg med sin familie i nærheten
av det sted hvor min tjener
Joseph bor.

106 Og på alle sine reiser, la
ham heve sin røst som med en
basuns lyd og advare jordens
innbyggere om å flykte fra den
kommende vrede.

107 La ham hjelpe min tjener
Joseph, og la min tjener William
Law også hjelpe min tjener
Joseph med å utarbeide aen
høytidelig erklæring til jordens
konger, ja, som jeg før har sagt
dere.

108 Hvis min tjener Sidney vil
gjøre min vilje, la ham ikke flytte
med sin familie til aden østlige
del av landet, men la ham skifte
bopel som jeg har sagt.

109 Se, det er ikke min vilje at
han skal søke å finne trygghet
og tilflukt utenfor den by som
jeg har utpekt for dere, ja, byen
aNauvoo.
110 Sannelig, nå sier jeg dere

at hvis han vil lytte til min røst,
skal det gå ham vel. Slik er det.
Amen.

111 Og videre, sannelig sier
jeg dere, la min tjener Amos
Davies kjøpe aksjer av dem
som jeg har utpekt til å bygge
et herberge, ja, Nauvoo hus.

112 La ham gjøre dette hvis
han vil ha en andel i det, og la
ham lytte til råd fra min tjener
Joseph og arbeide med sine egne
hender så han kan vinne men-
neskenes tillit.

113 Og når han har vist seg

99a L&p 84:71–73.
b 2M 19:4;

Jes 40:31.
103a vs Rigdon, Sidney.

104a 2M 4:14–16;
2 Ne 3:17–18;
L&p 100:9–11.

107a L&p 124:2–4.

108a L&p 124:82–83.
109a vs Nauvoo, Illinois

(USA).
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trofast i alt som blir overlatt i
hans varetekt — ja, selv over
lite — skal han bli satt til å
aherske over meget.
114 La ham derfor afornedre

seg selv så han kan bli opphøy-
et. Slik er det. Amen.

115 Og videre, sannelig sier
jeg dere, hvis min tjener Robert
D. Foster vil adlyde min røst, la
ham bygge et hus til min tjener
Joseph ifølge den kontrakt han
har inngått med ham ettersom
han gis anledning fra tid til
annen.

116 Og la ham omvende seg
fra all sin dårskap og ikle seg
akjærlighet, slutte å gjøre ondt
og avstå fra all hård tale,
117 og også kjøpe aksjer av be-

styrelsen for Nauvoo hus til seg
selv og sin generasjon etter seg,
fra generasjon til generasjon,

118 og lytte til råd fra mine
tjenere Joseph og Hyrum og
William Law og fra de myndig-
heter som jeg har kalt til å legge
Sions grunnvoll, og det skal gå
ham vel evindelig og alltid.
Slik er det. Amen.

119 Og videre, sannelig sier
jeg dere, la ingen som ikke har
en tro på Mormons bok og på
de åpenbaringer jeg har gitt til
dere, kjøpe aksjer av bestyrelsen
for Nauvoo hus, sier Herren
deres Gud,

120 for det som er amer eller
mindre enn dette, kommer fra

den onde og skal ledsages av
forbannelser og ikke av velsig-
nelser, sier Herren deres Gud.
Slik er det. Amen.

121 Og videre, sannelig sier
jeg dere, la bestyrelsen for
Nauvoo hus få et rettferdig ve-
derlag som lønn for alt arbeide
de utfører under oppførelsen
av Nauvoo hus, og la størrelsen
av deres lønn være slik de blir
enige om seg imellom, ifølge
overenskomst.

122 Og la enhver som kjøper
aksjer bære den del av lønnen
som faller på ham hvis det er
nødvendig for deres underhold,
sier Herren, ellers skal deres
arbeide omregnes til aksjer i
huset. Slik er det. Amen.

123 Sannelig sier jeg dere, jeg
navngir nå hvilke aembeds-
menn som tilhører mitt preste-
dømme, så dere kan ha dets
bnøkler — ja, det prestedømme
som er etter cMelkisedeks orden,
som er etter min Enbårne Sønns
orden.

124 Først gir jeg dere Hyrum
Smith til å være en apatriark for
dere og til å ha de bbeseglende
velsignelser i min kirke — ja,
cforjettelsens Hellige Ånd —
hvorved dere er dbeseglet inntil
forløsningens dag, så dere ikke
skal falle, selv om efristelsens
time kommer over dere.

125 Jeg gir dere min tjener
Joseph til å være en presideren-

113a Mat 25:14–30.
114a Mat 23:12;

L&p 101:42.
116a Kol 3:14.

vs Nestekjærlighet.
120a Mat 5:37; L&p 98:7.
123a vs Embede,

embedsmann.
b vs Nøkler,

prestedømmets.
c vs Melkisedekske

prestedømme, Det.
124a vs Patriark,

patriarkalsk.

b vs Besegle,
besegling.

c L&p 76:53; 88:3–4.
vs Forjettelsens
Hellige Ånd.

d Ef 4:30.
e Åp 3:10.
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de eldste over hele min kirke,
til å være en oversetter, en
åpenbarer, en aseer og profet.
126 Jeg gir ham som rådgivere

min tjener Sidney Rigdon og
min tjener William Law for at
disse kan utgjøre et quorum og
Det første presidentskap til å
motta aåpenbaringene for hele
kirken.

127 Jeg gir dere min tjener
Brigham aYoung til å være pre-
sident for De tolvs omreisende
råd,
128 og adisse tolv har nøklene

til å åpne opp min kirkes myn-
dighet til jordens fire hjørner
og deretter bsende mitt ord ut
til enhver skapning.

129 De er Heber C. Kimball,
Parley P. Pratt, Orson Pratt, Or-
son Hyde, William Smith, John
Taylor, John E. Page, Wilford
Woodruff, Willard Richards og
George A. Smith.

130 David aPatten har jeg btatt
til meg — se, hans prestedøm-
me kan ingen ta fra ham —
men sannelig sier jeg dere, en
annen kan bli utpekt til det
samme kall.

131 Og videre sier jeg dere, jeg
gir dere et ahøyråd til å være
Sions hjørnesten —
132 nemlig Samuel Bent, Hen-

ry G. Sherwood, George W.
Harris, Charles C. Rich, Tho-
mas Grover, Newel Knight,
David Dort, Dunbar Wilson —
Seymour Brunson har jeg tatt

til meg, ingen kan ta hans pres-
tedømme, men en annen kan
bli utpekt til det samme preste-
dømme i hans sted, og sannelig
sier jeg dere at min tjener Aa-
ron Johnson skal ordineres til
dette kall i hans sted — David
Fullmer, Alpheus Cutler og
William Huntington.

133 Og videre gir jeg dere Don
C. Smith til å være president
over et quorum av høyprester,

134 som er organisert og inn-
stiftet i den hensikt å lære opp
dem som skal utpekes som
fastboende presidenter eller
tjenere over forskjellige astaver
som er spredt rundt omkring.

135 Og de kan også foreta rei-
ser hvis de velger det, men er
egentlig ordinert som fastbo-
ende presidenter, dette er deres
embede og kall, sier Herren
deres Gud.

136 Jeg gir ham Amasa Lyman
og Noah Packard til rådgivere
så de kan presidere over høy-
prestenes quorum i min kirke,
sier Herren.

137 Og videre sier jeg dere, jeg
gir dere John A. Hicks, Samuel
Williams og Jesse Baker hvis
prestedømme er å presidere
over aeldstenes quorum, et
quorum som er innstiftet for
fastboende tjenere, ikke desto
mindre kan de foreta reiser,
men de er ordinert til å være
fastboende tjenere i min kirke,
sier Herren.

125a L&p 21:1.
vs Seer.

126a L&p 90:4–5.
127a vs Young, Brigham.
128a vs Apostel.

b Mark 16:15.
130a vs Patten, David W.

b L&p 124:19.
131a vs Høyråd.
134a vs Stav.

137a L&p 107:11–12,
89–90.
vs Eldste; Quorum.
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138 Og videre gir jeg dere Jo-
seph Young, Josiah Butterfield,
Daniel Miles, Henry Herriman,
Zera Pulsipher, Levi Hancock
og James Foster til å presidere
over asyttienes quorum,

139 et quorum som er innstif-
tet for omreisende eldster for å
bære vitnesbyrd om mitt navn
i hele verden hvor som helst
det omreisende høyråd, mine
apostler, skal sende dem for å
berede en vei for mitt åsyn.

140 Forskjellen mellom dette
quorum og eldstenes quorum
er at det ene stadig skal reise,
og det andre skal presidere
over menighetene fra tid til
annen. Det ene er ansvarlig for
å presidere fra tid til annen, og
det andre har ikke noe ansvar
for å presidere, sier Herren
deres Gud.

141 Og videre sier jeg dere, jeg
gir dere Vinson Knight, Samuel
H. Smith og Shadrach Roundy,
hvis han vil motta det, til å
presidere over abiskopsrådet,

kunnskap om dette biskopsråd
er gitt dere i boken bLære og
pakter,

142 og videre sier jeg dere,
Samuel Rolfe og hans rådgive-
re for prestene og presidenten
for lærerne og hans rådgivere
og også presidenten for diako-
nene og hans rådgivere og også
presidenten for staven og hans
rådgivere.

143 Ovennevnte embeder
med tilhørende nøkler har
jeg gitt dere som hjelp til å
styre, til å arbeide i kirkens
tjeneste og afullkommengjøre
mine hellige.

144 Og en befaling gir jeg dere
at dere skulle beklé alle disse
embeder og agodkjenne disse
navn som jeg har nevnt, eller
forkaste dem under min gene-
ralkonferanse,

145 og at dere skal berede rom
for alle disse embeder i mitt
hus når dere bygger det til mitt
navn, sier Herren deres Gud.
Slik er det. Amen.

KAPITTEL 125

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Nauvoo, Illinois, i
mars 1841 angående de hellige i Iowa-territoriet (History of the
Church 4:311–312).

1–4: De hellige skal bygge byer og
samles i Sions staver.

HVA er Herrens vilje med de
hellige i Iowa-territoriet?

2 Sannelig, så sier Herren, jeg
sier til dere: Hvis de som akaller

seg ved mitt navn og forsøker å
være mine hellige — hvis de
vil gjøre min vilje og holde mine
bud som gjelder dem — la dem
samle seg på de steder jeg skal
anvise dem ved min tjener Jo-
seph og bygge byer til mitt

138a vs Sytti.
141a L&p 68:14; 107:15.

b vs Lære og pakter.

143a Ef 4:11–14.
144a L&p 26:2.

vs Felles samtykke.

125 2a vs Jesus Kristus
— Navn, påta dere
Kristi navn.
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navn så de kan være forberedt
på det som er i vente i en kom-
mende tid.
3 La dem bygge en by til mitt

navn på landområdet rett over-
for byen Nauvoo, og la den få
navnet aZarahemla.

4 Og la alle som kommer fra
øst og vest og nord og syd som
ønsker å bo der, motta sin arv
der såvel som i byen aNashville
eller i byen Nauvoo og i alle
bstaver som jeg har utpekt, sier
Herren.

KAPITTEL 126

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Brigham Youngs hjem
i Nauvoo, Illinois, den 9. juli 1841 (History of the Church 4:382). På
dette tidspunkt var Brigham Young president i De tolv apostlers quorum.

1–3: Brigham Young roses for sin
arbeidsinnsats og fritas for fremti-
dig reisevirksomhet.

KJÆRE og høyt elskede bror
Brigham aYoung, sannelig,

så sier Herren til deg: Min tje-
ner Brigham, det forlanges ikke
mer av deg at du forlater din

familie slik du før har gjort, for
ditt offer er antagelig for meg.

2 Jeg har sett hvordan du har
aarbeidet og slitt på reiser for
mitt navn.

3 Jeg befaler deg derfor å sende
mitt ord ut i verden, og ta spe-
sielt godt vare på din afamilie
fra nå av og for evig. Amen.

KAPITTEL 127

Et brev fra profeten Joseph Smith til de siste-dagers-hellige i Nauvoo,
Illinois, med retningslinjer om dåp for de døde. Brevet er datert Nauvoo
den 1. september 1842 (History of the Church 5:142–144).

1–4: Joseph Smith fryder seg i
forfølgelser og trengsler. 5–12:
Opptegnelser må føres over dåps-
handlinger for de døde.

ETTERSOM Herren har
åpenbart for meg at mine

fiender både i Missouri og i
denne delstaten igjen begynte å

forfølge meg — og ettersom de
forfølger meg auten grunn og
ikke har den ringeste skygge
eller snev av rett eller rettfer-
dighet på sin side når det gjel-
der å anlegge sak mot meg, og
alle deres påstander er grunn-
lagt på løgner av verste slag —
har jeg funnet det nødvendig

3a vs Zarahemla.
4a dvs Nashville i Lee

fylke, Iowa.
b vs Stav.

126 1a vs Young,
Brigham.

2a vs Gjerninger.
3a vs Familie.

127 1a Job 2:3;
Mat 5:10–12;
1 Pet 2:20–23.
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og klokt å forlate stedet en liten
stund av hensyn til min egen
sikkerhet og dette folks sikker-
het. Jeg vil gjerne si til alle
jeg har forretningsforbindelser
med, at jeg har overlatt mine
affærer til fullmektiger og se-
kretærer som vil ordne alle for-
retningsanliggender hurtig og
korrekt og vil påse at all min
gjeld blir betalt i rett tid, ved å
selge eiendom eller på annen
måte som saken måtte kreve
eller omstendighetene måtte
tilsi. Når jeg får vite at stormen
har stilnet av, vil jeg vende til-
bake til dere igjen.
2 Og med hensyn til ade farer

som jeg er kalt til å gjennomgå,
forekommer de meg å være
ganske små ettersom det å væ-
re utsatt for menneskenes bmis-
unnelse og vrede har vært min
lodd hele mitt liv, noe jeg synes
er høyst forunderlig, hvis jeg
ikke fra før verdens grunnvoll
ble lagt var ceslet til noe godt
eller dårlig — kall det hva dere
vil. Døm selv. Gud kjenner alle
disse ting, enten de er gode
eller dårlige, men likevel er jeg
vant til å svømme på dypt
vann. Alt dette er blitt en vane
for meg, og i likhet med Paulus
har jeg lyst til å juble i dtrengs-
ler, for til denne dag har mine
fedres Gud befridd meg fra
dem alle og vil befri meg heret-

ter, for se og gi akt, jeg skal seire
over alle mine fiender, for Gud
Herren har sagt det.

3 La derfor alle de hellige fryde
seg og være overmåte glade,
for aIsraels Gud er deres Gud,
og han vil utmåle en rettferdig
gjengjeldelse som lønn over alle
deres undertrykkeres hoder.

4 Og videre, sannelig så sier
Herren: La arbeidet på mitt
atempel og alt det arbeide jeg
har gitt dere, fortsette og ikke
opphøre, og la deres bflid og
deres utholdenhet og tålmo-
dighet og deres arbeidsinnsats
fordobles, og dere skal på ingen
måte miste deres lønn, sier
Hærskarenes Herre. Og hvis de
cforfølger dere — slik forfulgte
de profetene og rettferdige
menn som var før dere. For alt
dette er det en lønn i himmelen.

5 Og videre gir jeg dere et ord
med hensyn til adåpen for deres
bavdøde.

6 Sannelig, så sier Herren til
dere når det gjelder deres av-
døde: Når noen av dere blir
adøpt for deres avdøde, la det
være en bskriver, og la ham være
øyenvitne til deres dåpshand-
linger, la ham høre med sine
ører så han kan bekrefte en
sannhet, sier Herren,

7 så alle deres nedtegnelser
kan bli anedtegnet i himmelen.
Hva som helst dere bbinder på

2a Sal 23:1–6.
vs Forfølge,
forfølgelse.

b vs Misunnelse.
c vs Forutbeskikkelse.
d 2 Kor 6:4–5.

vs Motgang.
3a 3 Ne 11:12–14.

4a L&p 124:55.
b vs Flid.
c vs Forfølge,

forfølgelse.
5a vs Dåp, døpe —

Dåp for de døde.
b vs Frelse for

de døde.

6a 1 Kor 15:29;
L&p 128:13, 18.

b L&p 128:2–4, 7.
7a vs Livets bok.

b vs Besegle,
besegling.



Lære og pakter 127:8–128:2 284

jorden, skal være bundet i him-
melen, hva som helst dere løser
på jorden, skal være løst i him-
melen,
8 for jeg er iferd med å agjengi

mange ting til jorden som hører
til bprestedømmet, sier Hærska-
renes Herre.

9 Og videre, la det være orden
i alle aopptegnelser, så de kan
anbringes i arkivene i mitt
hellige tempel for å holdes i
erindring fra generasjon til
generasjon, sier Hærskarenes
Herre.

10 Jeg vil si til alle de hellige,
at jeg ønsket, med et inderlig
sterkt ønske, at jeg kunne ha
talt til dem fra forhøyningen
over emnet dåp for de døde

den kommende sabbat. Men
ettersom det ikke står i min
makt å gjøre det, vil jeg skrive
Herrens ord om dette emne fra
tid til annen og sende det til dere
i posten i likhet med mange
andre ting.

11 Jeg avslutter nå mitt brev
for denne gang da jeg ikke har
mer tid, for fienden er på vakt,
og som Frelseren sa: aDenne
verdens fyrste kommer, og han
har ikke noe i meg.

12 Se, min bønn til Gud er at
dere alle må bli frelst. Og jeg
undertegner som deres tjener i
Herren, som profet og aseer i
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers
Hellige.

Joseph Smith.

KAPITTEL 128

Et brev fra profeten Joseph Smith til Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers
Hellige med flere retningslinjer om dåp for de døde. Brevet er datert Nau-
voo, Illinois, den 6. september 1842 (History of the Church 5:148–153).

1–5: Skrivere på lokal- og general-
plan må bekrefte at dåp for de døde
faktisk har funnet sted. 6–9: Der-
es opptegnelser er bindende og
nedtegnes på jorden og i himme-
len. 10–14: Døpefonten er et sinn-
bilde på graven. 15–17: Elijah
gjenga fullmakt til dåp for de døde.
18–21: Alle nøkler, krefter og
myndigheter i tidligere evange-
lieutdelinger er blitt gjengitt. 22–
25: Et gledens og herlighetens
budskap gis til de levende og
de døde.

ETTERSOM jeg nevnte for
dere i mitt brev før jeg forlot

mitt oppholdssted at jeg ville
skrive til dere fra tid til annen
og gi dere opplysninger om
mange emner, kommer jeg nå
tilbake til emnet adåp for de
døde, siden det emnet synes å
oppta mine tanker på det sterk-
este og trenge seg på mine
følelser mens jeg har vært for-
fulgt av mine fiender.

2 Jeg skrev noen få åpenbarin-
gens ord til dere om en skriver.

8a vs Gjengivelsen
av evangeliet.

b vs Melkisedekske
prestedømme, Det.

9a L&p 128:24.
11a Joh 14:30;

jso, Joh 14:30.
vs Djevel.

12a L&p 124:125.
vs Seer.

128 1a vs Dåp, døpe —
Dåp for de døde.
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Jeg har mottatt noen flere tan-
ker om denne saken som jeg nå
vil bekrefte. Det vil si, det ble
sagt i mitt forrige brev at det
skulle være en askriver som
skulle være øyenvitne og også
skulle høre med sine ører, så
han kunne føre en sannferdig
opptegnelse for Herren.

3 Men med hensyn til denne
saken ville det være svært
vanskelig for én skriver å væ-
re tilstede til enhver tid og ta
vare på alt. For å unngå denne
vanskelighet, kan det i hver
menighet i byen utpekes en
skriver som er godt skikket til
å føre nøyaktige referater, og
la ham være svært omhygge-
lig og nøyaktig med å skrive
ned alt som foregår, og i sin
opptegnelse bekrefte at han så
med sine øyne og hørte med
sine ører, oppgi dato og alle
navn og så videre, og gi en be-
retning om alt som fant sted
og også navnene på tre perso-
ner som måtte være tilstede,
hvis det er noen tilstede, som
når som helst de blir bedt om
det, kan bekrefte det som har
foregått, slik at hvert ord kan
stå fast ved to eller tre avit-
ners munn.

4 Så la det være en hovedskri-
ver som disse andre opptegnel-
ser kan overleveres til, ledsaget
av attester med deres egen un-
derskrift som bekrefter at den
opptegnelse de har skrevet, er
riktig. Så kan kirkens hoved-
skriver føre opptegnelsen over

i kirkens hovedprotokoll sam-
men med attester og alle vitne-
utsagn, med sin egen uttalelse
om at han virkelig tror at oven-
nevnte uttalelse og opptegnelse
er riktig ut fra hans kjennskap
til disse menns karakter og at
de er utpekt av kirken. Og når
dette er gjort i kirkens hoved-
protokoll, skal opptegnelsen
være like hellig og ordinansen
like gyldig som om han hadde
sett med sine øyne og hørt med
sine ører og ført en opptegnelse
om det samme i kirkens hoved-
protokoll.

5 Dere synes kanskje at denne
måten å gjøre det på er svært
omstendelig, men la meg for-
telle dere at det bare skjer for å
oppfylle Guds vilje ved å følge
den ordinans og forberedelse
som Herren fastsatte og beredte
før denne verdens grunnvoll ble
lagt til afrelse for de døde som
kom til å dø uten bkunnskap
om evangeliet.

6 Og videre vil jeg dere skal
huske at åpenbareren Johannes
grunnet over det samme emne
med hensyn til de døde da han
sa, slik dere vil finne det ned-
tegnet i Åpenbaringen 20:12 —
Og jeg så de døde, små og store, stå
for Gud, og bøker ble åpnet. Og en
annen bok ble åpnet, som er livets
bok. De døde ble dømt etter det
som var skrevet i bøkene, etter sine
gjerninger.

7 Dere vil se i dette sitat at
bøker ble åpnet, og en annen
bok ble åpnet som var alivets

2a L&p 127:6.
3a vs Vitne, vitnesbyrd.
5a vs Frelse for de

døde.
b 1 Pet 4:6.

7a Åp 20:12;

L&p 127:6–7.
vs Livets bok.
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bok, men de døde ble dømt etter
de ting som var skrevet i bøke-
ne, etter sine gjerninger. Følge-
lig må bøkene som omtales,
være de bøker som inneholdt
opptegnelsen over deres gjer-
ninger og viser til de boppteg-
nelser som føres på jorden. Og
boken som er livets bok, er den
opptegnelse som føres i him-
melen. Prinsippet stemmer helt
overens med den lære som er
gitt dere som befaling i åpenba-
ringen som sto i det brev jeg
skrev til dere før jeg forlot mitt
oppholdssted — at alle deres
opptegnelser må nedtegnes i
himmelen.
8 Nå, det grunnleggende ved

denne ordinans ligger i apreste-
dømmets kraft — gjennom
åpenbaring fra Jesus Kristus —
som stadfester at alt dere bbin-
der på jorden, skal være bundet
i himmelen, og alt dere løser på
jorden, skal være løst i himme-
len. Eller med andre ord, med
et litt annerledes syn på over-
settelsen, alt dere nedtegner på
jorden, skal nedtegnes i him-
melen, og alt dere ikke nedteg-
ner på jorden, skal ikke bli
nedtegnet i himmelen, for ut
fra det som står i bøkene, skal
deres døde dømmes etter sine
egne gjerninger, enten de selv
har utført cordinansene propria
persona eller ved hjelp av sine
egne stedfortredere ifølge den
ordinans som Gud har beredt
for deres dfrelse før verdens

grunnvoll ble lagt ifølge de
opptegnelser de har ført over
sine døde.

9 Det kan for enkelte synes å
være en meget dristig lære vi
omtaler, en kraft som nedteg-
ner eller binder på jorden og
binder i himmelen. Likevel er
denne myndighet alltid blitt
gitt i alle verdens tidsaldre når
som helst Herren gjennom vir-
kelig åpenbaring har gitt en
autdeling av prestedømmet til
én mann eller til en gruppe
menn. Derfor, alt disse menn
gjorde med bmyndighet i Her-
rens navn og gjorde det i opp-
riktighet og trofasthet og førte
en nøyaktig og korrekt oppteg-
nelse over det hele, ble den en
lov på jorden og i himmelen og
kunne ikke tilintetgjøres ifølge
den store cJehovas forordninger.
Dette er en sannferdig uttalelse.
Hvem kan høre den?

10 Og videre, som presedens,
Matteus 16:18, 19: Jeg sier deg at
du er Peter, og på denne klippe vil
jeg bygge min menighet, og døds-
rikets porter skal ikke få makt over
den. Jeg vil gi deg nøklene til him-
melens rike, og det du binder på
jorden, skal være bundet i himme-
len, og det du løser på jorden, skal
være løst i himmelen.

11 Nå, hele sakens store og
viktige hemmelighet og hele
emnets summum bonum som
ligger fremfor oss, består i å
erholde Det hellige prestedøm-
mes myndighet. For ham som

b L&p 21:1.
8a vs Kraft, makt;

Prestedømme.
b vs Besegle,

besegling.
c vs Ordinanser.
d vs Frelse for

de døde.

9a vs Evangelieutdeling.
b vs Myndighet.
c vs Jehova.
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disse anøkler blir gitt til, er det
ingen vanskelighet å tilegne
seg kunnskap om de faktiske
forhold i forbindelse med men-
neskenes barns bfrelse — de
døde så vel som de levende.
12 I dette finnes aherlighet og

bære og cudødelighet og evig
liv — ordinansen dåp med vann
vil si å bli dnedsenket i det som
et sinnbilde på de døde, så
det ene prinsipp kan stemme
overens med det andre, å bli
nedsenket i vann og komme ut
av vannet er et sinnbilde på
oppstandelsen av de døde når
de kommer ut av sine graver.
Derfor ble denne ordinans inn-
stiftet for å danne en forbindel-
se med ordinansen dåp for de
døde, og er et sinnbilde på de
døde.

13 Følgelig ble adøpefonten
innstiftet som et bsinnbilde på
graven, og ifølge befaling skulle
den være på et sted nedenunder
hvor de levende pleier å samles,
for å forestille de levende og de
døde og at alle ting kunne være
et sinnbilde og stemme overens
med hverandre — det som er
jordisk stemmer overens med
det som er himmelsk, som Pau-
lus har erklært i første brev til
korinterne 15: 46, 47 og 48:

14 Men det åndelige er ikke det
første, men det naturlige, og der -
etter det åndelige. Det første

menneske var av jorden, jordisk.
Det andre menneske er av himme-
len. Som det jordiske var, slik er
også de jordiske. Og som den
himmelske er, slik skal også de
himmelske være. Og slik som de
opptegnelser på jorden er, som
er nøyaktig ført hva deres
avdøde angår, slik er også opp-
tegnelsene i himmelen. Dette
er derfor den abeseglende og
bindende kraft, og er i en betyd-
ning av ordet brikets nøkler som
finnes i ckunnskapens nøkkel.
15 Og nå, mine høyt elskede

brødre og søstre, la meg forsi-
kre dere om at dette er prinsip-
per som gjelder for de døde
og de levende og som ikke lett
kan forbigås med hensyn til
vår frelse. For deres afrelse er
nødvendig og avgjørende for
vår frelse, slik Paulus sier om
fedrene — at de ikke kan bli
bfullkomne uten oss, ei heller
kan vi bli fullkomne uten våre
avdøde.

16 Og nå, i forbindelse med
dåp for de døde, vil jeg sitere et
annet skriftsted av Paulus i før-
ste brev til korinterne 15:29: De
som lar seg døpe for de døde —
hvorfor gjør de det? Dersom døde i
det hele tatt ikke oppstår, hvorfor
lar de seg da døpe for dem?

17 Og videre, i forbindelse
med dette sitat, vil jeg sitere
en av profetene som hadde

11a vs Nøkler,
prestedømmets.

b vs Frelse.
12a vs Herlighet.

b vs Ære, hedre.
c vs Udødelig,

udødelighet.

d vs Dåp, døpe — Dåp
ved nedsenking.

13a L&p 124:29.
b vs Symbolikk.

14a vs Besegle,
besegling.

b vs Nøkler,

prestedømmets.
c jso, Luk 11:53.

15a vs Frelse for
de døde.

b Heb 11:40.
vs Fullkommen.
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sine øyne rettet mot preste-
dømmets agjengivelse og den
herlighet som skulle åpenbares
i de siste dager og på en spesi-
ell måte, dette mest strålende
av alle emner som tilhører det
evige evangelium, nemlig då-
pen for de døde. For Malakias
sier i det siste kapittel, vers 5 og
6: Se, jeg sender dere bElias, profe-
ten, før Herrens dag kommer, den
store og forferdelige. Han skal
vende fedrenes hjerte til barna og
barnas hjerte til deres fedre, så jeg
ikke skal komme og slå landet med
bann.

18 Jeg kunne ha gitt en atydeli-
gere oversettelse av dette, men
den er tydelig nok som den er
og svarer til min hensikt. Det er
tilstrekkelig i dette tilfelle å
vite at jorden vil bli slått med
en forbannelse, hvis det ikke
finnes et eller annet sammen-
føyende bledd mellom fedrene
og barna i tilknytning til en el-
ler annen sak, og se, hva er det
for en sak? Det er cdåpen for de
døde. For vi kan ikke bli full-
komne uten dem, ei heller kan
de bli fullkomne uten oss. Ei
heller kan de eller vi bli full-
komne uten dem som også er
døde i evangeliet, for ved inn-
ledningen av devangelieutde-
lingen i tidenes fylde — en

evangelieutdeling som nå har
sin begynnelse — er det nød-
vendig at det finner sted en hel,
fullstendig og fullkommen for-
ening og sammenføyning av
evangelieutdelinger og nøkler
og krefter og herligheter, og at
de blir åpenbart fra Adams da-
ger ned til vår tid. Og ikke bare
dette, men de ting som aldri
har vært åpenbart fra everdens
grunnvoll ble lagt, men som
har vært holdt skjult for de vise
og forstandige, skal bli åpen-
bart for fumyndige og diebarn i
denne evangelieutdeling i tide-
nes fylde.

19 Nå, hva hører vi i det evan-
gelium vi har mottatt? En gle-
dens røst! En barmhjertighetens
røst fra himmelen og en asann-
hetens røst ut av jorden, et gle-
dens budskap for de døde, en
gledens røst for de levende og
de døde, et godt bbudskap om
stor glede. Hvor fagre er deres
cføtter på fjellene som kommer
med gledesbud og som sier til
Sion: Se, din Gud regjerer! Like-
som dduggen over Karmel skal
kunnskapen om Gud falle ned
over dem!

20 Og videre, hva hører vi? Et
gledelig budskap fra aCumorah!
bMoroni, en engel fra himmelen
som erklærer at profetiene om

17a vs Gjengivelsen
av evangeliet.

b 3 Ne 25:5–6;
L&p 2:1–3;
110:13–16.
vs Elijah.

18a JS—H 1:36–39.
b vs Slektshistorie;

Ordinanser —
Stedfortredende

ordinans.
c L&p 124:28–30;

127:6–7.
d vs Evangelieutdeling.
e L&p 35:18.
f Mat 11:25;

Luk 10:21;
Alma 32:23.

19a Sal 85:11–12.
b Luk 2:10.

c Jes 52:7–10;
Mosiah 15:13–18;
3 Ne 20:40.

d 5M 32:2;
L&p 121:45.

20a JS—H 1:51–52.
vs Cumorah-høyden.

b vs Moroni, sønn
av Mormon.
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cboken som skulle åpenbares,
er gått i oppfyllelse. Herrens
røst i villmarken i dFayette, Se-
neca fylke, som erklærer at tre
vitner skal ebære vitnesbyrd om
boken! fMikaels røst på bredden
av Susquehanna da han avslørte
djevelen som viste seg som en
glysets engel! Røsten av hPeter,
Jakob og Johannes i villmarken
mellom Harmony i Susquehan-
na fylke og Colesville i Broome
fylke ved Susquehanna-elven,
hvor de forteller at de er i besit-
telse av irikets nøkler og av
nøklene til evangelieutdelin-
gen i tidenes fylde!

21 Og videre, Guds røst i gamle
afar Whitmers værelse i Fayet-
te, Seneca fylke, til forskjellige
tider og på forskjellige steder
under alle reiser og i trengsler
for denne Jesu Kristi Kirke av
Siste Dagers Hellige! Og røsten
fra erkeengelen Mikael, bGabri-
els og cRafaels røst, og fra for-
skjellige dengler, fra Mikael,
eller eAdam, nedover til denne
tid, alle kunngjør sin fevange-
lieutdeling, sine rettigheter,
sine nøkler, sin verdighet, sitt
velde og sin herlighet og sitt
prestedømmes kraft, gir linje
på linje, gbud på bud, litt her
og litt der, gir oss trøst ved å

fremholde det som skal skje, og
bekrefter vårt hhåp!
22 Brødre, skal vi ikke gå

fremad i en så stor sak? Gå
fremover og ikke tilbake! Friskt
mot brødre, og fremad til seier!
La deres hjerter fryde seg, og
vær overmåte glade. La jorden
bryte ut i asang. La de døde
fremføre frydesanger om evig
lovprisning til kong bImmanuel
som før verden ble til fastsatte
det som ville gjøre det mulig for
oss å cfri dem ut av deres dfeng-
sel, for fangene skal settes fri.

23 La afjellene juble av glede
og alle dere daler rope høyt og
alt hav og alt tørt land fortelle
om undere av deres evige Kon-
ge! Og dere elver og bekker,
store som små, renn nedover
med glede. La skogen og alle
markens trær lovprise Herren
og det faste bfjell gråte av glede!
Og la solen, månen og cmor-
genstjernene synge sammen og
alle Guds sønner rope av fryd.
Og la det evige skaperverk for-
kynne hans navn evindelig og
alltid! Og videre sier jeg, hvor
herlig er den røst vi hører fra
himmelen forkynne i våre ører,
herlighet og frelse og ære og
dudødelighet og eevig liv, riker,
fyrstedømmer og krefter!

c Jes 29:4, 11–14;
2 Ne 27:6–29.
vs Mormons bok.

d vs Fayette, New
York (USA).

e L&p 17:1–3.
f L&p 27:11.

vs Adam.
g 2 Kor 11:14.
h L&p 27:12.
i vs Nøkler,

prestedømmets.

21a dvs Peter Whitmer
sen.

b vs Gabriel.
c vs Rafael.
d vs Engler.
e L&p 107:53–56.
f vs Evangelieutdeling.
g Jes 28:10.
h vs Håp.

22a Jes 49:13.
b Jes 7:14;

Alma 5:50.

vs Immanuel.
c vs Forløse, forløst,

forløsning.
d Jes 24:22;

L&p 76:72–74.
23a Jes 44:23.

b Luk 19:40.
c Job 38:7.
d vs Udødelig,

udødelighet.
e vs Evig liv.
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24 Se, aHerrens store dag er
nær, og hvem kan butholde da-
gen når han kommer, og hvem
kan bli stående når han viser
seg? For han er som clutrerens
ild og tvetterens lut, og han
skal sitte som en som dlutrer og
renser sølvet, og han skal rense
eLevis sønner og lutre dem som
gull og sølv så de kan ofre til
Herren et foffer i rettferdighet.
La oss derfor som en kirke og et
folk og som siste-dagers-hellige
ofre til Herren et offer i rettfer-

dighet, og la oss fremlegge i
hans hellige tempel, når det
står ferdig, en bok verdig all
antagelse som inneholder gopp-
tegnelsen over våre avdøde.

25 Brødre, jeg har mange ting
å si til dere om emnet, men skal
nå slutte for denne gang og
fortsette med emnet en annen
gang. Jeg forblir som alltid der-
es ydmyke tjener og aldri svik-
tende venn.

Joseph Smith.

KAPITTEL 129
Instruksjoner gitt av profeten Joseph Smith i Nauvoo, Illinois, den 9.
februar 1843 hvor han forklarer hvilke tre viktige nøkler som gjør det
mulig å skjelne den sanne karakter til tjenende engler og ånder (History
of the Church 5:267).

1–3: I himmelen finnes det både
oppstandne legemer og ånde-lege-
mer. 4–9: Nøkler som gjør det mu-
lig å fortelle hvordan man kan
gjenkjenne sendebud fra den andre
siden av sløret.

DET er to slags vesener i
ahimmelen, nemlig: bEngler

som er coppstandne personer
som har legemer av kjøtt og
ben —

2 for eksempel sa Jesus: Rør
ved meg og se! For en ånd har ikke
akjøtt og ben, slik dere ser at jeg
har.
3 For det annet: De arettferdige

menneskers bånder som er full-
kommengjort, de som ikke er
oppstandne, men arver den
samme herlighet.

4 Når et sendebud kommer og
sier han har et budskap fra
Gud, rekk ham hånden, og be
ham ta din hånd.

5 Hvis han er en engel, vil han
gjøre det, og du vil føle hans
hånd.

6 Hvis han er et rettferdig
menneskes ånd som er full-
kommengjort, vil han komme i
sin herlighet, for det er den
eneste måten han kan gi seg til-
kjenne på —

24a vs Annet komme,
Jesu Kristi.

b Mal 3:1–3.
c 3 Ne 24:2–3.

vs Jord — Jordens
renselse.

d Sak 13:9.

e 5M 10:8;
L&p 13:1; 124:39.

f L&p 84:31.
vs Offergaver,
offer.

g L&p 127:9.
vs Slektshistorie.

129 1a vs Himmel.
b vs Engler.
c vs Oppstandelse.

2a Luk 24:39.
3a Heb 12:23;

L&p 76:69.
b vs Ånd.
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7 Be ham ta din hånd, men
han vil ikke røre seg, da det for
et rettferdig menneske er i strid
med himmelens orden å bedra,
men han vil likevel fremføre
sitt budskap.

8 Hvis det er adjevelen som en
lysets engel, vil han, når du ber

ham ta din hånd, rekke frem
sin hånd, og du vil ikke føle
noe, du kan derfor avsløre
ham.

9 Dette er de tre viktige nøkler
som gjør det mulig for deg å
vite om et budskap er fra Gud.

KAPITTEL 130

Instruksjoner gitt av profeten Joseph Smith i Ramus, Illinois, den 2.
april 1843 (History of the Church 5:323–325).

1–3: Faderen og Sønnen kan vise
seg personlig for mennesker. 4–7:
Engler bor i en celestial sfære. 8–9:
Den celestiale jord vil være en stor
urim og tummim. 10–11: En hvit
sten blir gitt til alle som går inn i
den celestiale verden. 12–17: Tiden
for det annet komme holdes tilbake
for profeten. 18–19: Intelligens
vi har tilegnet oss i dette liv, vil
være med oss i oppstandelsen.
20–21: Alle velsignelser kommer
ved lydighet mot loven. 22–23:
Faderen og Sønnen har legemer av
kjøtt og ben.

NÅR Frelseren aviser seg,
skal vi se ham som han er.

Vi skal se at han er et bmenne-
ske lik oss.

2 Og den samme sosiale om-
gang som finnes blant oss her,
vil finnes blant oss der, men

der vil den være ledsaget av
aevig herlighet, en herlighet vi
ikke nyter godt av nå.

3 Johannes 14:23: aFaderen og
bSønnen som viser seg slik det
står i dette verset, er en person-
lig ctilsynekomst, og den tanke
at Faderen og Sønnen kan dbo i
et menneskes hjerte, er en gam-
mel sekterisk oppfatning og er
uriktig.

4 For å besvare spørsmålet —
er ikke Guds, englers, profeters
og menneskers atidsregning i
henhold til den planet de bor
på —

5 svarer jeg ja. Men ingen aeng-
ler betjener denne jord uten at
de tilhører eller har tilhørt den.

6 Englene bor ikke på en planet
som denne jord,

7 men de bor i Guds nærhet på
en klode lik et ahav av glass og

8a 2 Kor 11:14;
2 Ne 9:9.

130 1a 1 Joh 3:2;
Moroni 7:48.
vs Annet komme,
Jesu Kristi.

b Luk 24:36–40.
2a vs Celestial

herlighet.
3a vs Gud, guddommen

— Gud Faderen.
b vs Gud, guddommen

— Gud Sønnen.
c L&p 93:1.
d L&p 130:22.

vs Gud, guddommen.

4a 2 Pet 3:8;
Abr 3:4–10;
se også faksimile
nr 2, fig 1, i
Abrahams bok.

5a vs Engler.
7a Åp 4:6; 15:2.
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bild hvor alle ting som hører til
deres herlighet er åpenbart —
fortid, nåtid og fremtid — og
er alltid for Herrens åsyn.

8 Stedet hvor Gud bor, er en
stor aurim og tummim.

9 Denne ajord vil i sin hellig-
gjorte og udødelige tilstand
være som krystall og vil være
en urim og tummim for dem
som bor på den, ved hvilken
alle ting som henhører til et la-
vere rike, eller til riker av en
lavere orden, vil være åpenbart
for dem som bor på den, og
denne jord vil tilhøre Kristus.
10 Da vil den hvite sten nevnt

i Johannes’ åpenbaring 2:17 bli
en urim og tummim for enhver
som mottar en slik, og ved den
vil det som hører til riker av en
høyere orden, bli åpenbart.

11 Og en ahvit sten blir gitt til
alle som kommer inn i det cele-
stiale rike, hvorpå det er skre-
vet et bnytt navn som intet
menneske kjenner, uten den
som mottar det. Det nye navnet
er nøkkelordet.
12 Jeg profeterer i Gud Her-

rens navn at begynnelsen til de
avanskeligheter som vil forår-
sake stor blodsutgytelse forut
for Menneskesønnens komme,
vil bli i bSyd-Carolina.
13 De vil sannsynligvis oppstå

på grunn av slavespørsmålet.

Dette erklærte en røst til meg
den 25. desember 1832 da jeg
ba inderlig om saken.

14 En gang ba jeg meget inn-
trengende om å få vite tids-
punktet for aMenneskesønnens
komme, da jeg hørte en røst
som sa:

15 Joseph, min sønn, hvis du
lever til du er fem og åtti år
gammel, skal du se Menneske-
sønnens åsyn, derfor, la dette
være nok, og besvær meg ikke
mer med denne saken.

16 Således ble jeg overlatt til
meg selv uten å kunne avgjøre
om dette komme henviste til
tusenårsrikets begynnelse eller
en tilsynekomst før den tid eller
om jeg skulle dø og derfor se
hans åsyn.

17 Jeg tror at Menneskesøn-
nens komme ikke vil skje før
den tid.

18 Hvilket som helst aintelli-
gent prinsipp vi tilegner oss i
dette liv, vil være med oss i
boppstandelsen.

19 Og hvis en person oppnår
mer akunnskap og intelligens i
dette liv gjennom sin bflid og
clydighet enn en annen, vil han
ha desto større dfortrinn i den
kommende verden.

20 Det er en alov ugjenkallelig
fastsatt i himmelen bfør denne
verdens grunnvoll ble lagt som

b Jes 33:14;
L&p 132:1–3.

8a vs Urim og tummim.
9a L&p 77:1.

vs Jord — Jordens
endelige tilstand.

11a Åp 2:17.
b Jes 62:2.

12a L&p 38:29; 45:63.
b L&p 87:1–5.

14a vs Annet komme,
Jesu Kristi.

18a vs Intelligens,
intelligenser.

b vs Oppstandelse.
19a vs Kunnskap.

b vs Flid.
c vs Lydighet, lydig,

(ad)lyde.
d Alma 12:9–11.

20a L&p 82:10.
b vs Førjordiske liv.



293 Lære og pakter 130:21–131:8

alle cvelsignelser er betinget
av —
21 og når vi mottar en velsig-

nelse fra Gud, er det ved lydig-
het mot den lov den er betinget
av.

22 aFaderen har et blegeme av
kjøtt og ben like følbart som
menneskets — Sønnen likeså —

men cDen Hellige Ånd har ikke
et legeme av kjøtt og ben, men
er en Ånd i persons skikkelse.
Var det ikke slik, kunne Den
Hellige Ånd ikke bo i oss.

23 Et menneske kan motta
aDen Hellige Ånd, og den kan
komme ned over ham og ikke
forbli hos ham.

KAPITTEL 131

Instruksjoner gitt av profeten Joseph Smith i Ramus, Illinois, den 16. og
17. mai 1843 (History of the Church 5:392–393).

1–4: Celestialt ekteskap er helt
nødvendig for å bli opphøyet i den
høyeste himmel. 5–6: Hvordan
mennesker blir beseglet til evig liv.
7–8: All ånd er materie.

I DEN acelestiale herlighet er
det tre himler eller grader.

2 Og for å oppnå den ahøyeste,
må et menneske inngå i dette
prestedømmes orden (som betyr
den nye og evige bekteskaps-
pakt),

3 og hvis det ikke gjør dette,
kan det ikke oppnå den.

4 Et menneske kan gå inn i
de andre, men dette er slutten
på dets rike, det kan ikke få
aavkom.

5 (Den 17. mai 1843.) Det enda
fastere aprofetiske ord betyr
at et menneske vet at det er
bbeseglet til cevig liv ved åpen-
baring og ved profetiens ånd
gjennom Det hellige preste-
dømmes kraft.

6 Det er umulig for et menne-
ske å bli afrelst i buvitenhet.
7 Det finnes ikke noe slikt som

immaterielt stoff. All aånd er
materie, men den er finere og
renere og kan bare skjelnes
med brenere øyne.
8 Vi kan ikke se den, men når

våre legemer er renset, skal vi
se at all ånd er materie.

c 5M 11:26–28;
L&p 132:5.
vs Velsigne,
velsignet,
velsignelse.

22a vs Gud,
guddommen.

b Apg 17:29.
c vs Hellige Ånd, Den.

23a vs Hellige Ånds
gave, Den.

131 1a L&p 76:70.
vs Celestial
herlighet.

2a L&p 132:5–21.
vs Opphøyelse.

b vs Ekteskap —
Den nye og evige
ekteskapspakt.

4a L&p 132:16–17.
5a 2 Pet 1:19.

vs Kall og

utvelgelse.
b L&p 68:12; 88:4.

vs Besegle,
besegling.

c vs Evig liv.
6a vs Frelse.

b L&p 107:99–100.
7a vs Ånd.

b L&p 76:12; 97:16;
Moses 1:11.
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KAPITTEL 132
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Nauvoo, Illinois, og
skrevet ned den 12. juli 1843, vedrørende den nye og evige pakt, herunder
ekteskapspaktens evige tilstand, og også om flergifte (History of the
Church 5:501–507). Selv om åpenbaringen ble nedtegnet i 1843, fremgår
det tydelig av de historiske opptegnelser at profeten helt siden 1831 kjente
til de læresetninger og prinsipper som finnes i denne åpenbaringen.

1–6: Opphøyelse oppnås gjen-
nom den nye og evige pakt. 7–14:
Vilkår og betingelser for denne
pakt blir beskrevet. 15–20: Cele-
stialt ekteskap og en fortsettelse
av familieenheten gjør det mulig
for menneskene å bli guder. 21–
25: Den snevre og smale vei fører
til evige liv. 26–27: Loven som
angår bespottelse mot Den Helli-
ge Ånd, gis. 28–39: Løfter om
evig avkom og opphøyelse gis til
profeter og til de hellige i alle tids-
aldre. 40–47: Joseph Smith får
fullmakt til å binde og besegle på
jorden og i himmelen. 48–50:
Herren besegler sin opphøyelse på
ham. 51–57: Emma Smith blir
rådet til å være trofast og sannfer-
dig. 58–66: Lovene om flere hus-
truer blir beskrevet.

SANNELIG, så sier Herren til
deg min tjener Joseph, at

ettersom du har spurt meg for å
vite og forstå hvordan jeg, Her-
ren, rettferdiggjorde mine tje-
nere, Abraham, Isak og Jakob,
og også mine tjenere Moses,
David og Salomo med hensyn
til dette prinsipp og denne lære

at de hadde mange ahustruer
og medhustruer —

2 se, og gi akt, jeg er Herren
din Gud og vil svare deg i denne
sak.

3 Derfor, abered ditt hjerte til å
motta og adlyde de instruksjo-
ner jeg nå skal gi deg, for alle
som får denne lov åpenbart for
seg, må adlyde den.

4 For se, jeg åpenbarer for dere
en ny og evig apakt, og hvis dere
ikke er lydige mot denne pakt,
da står dere bfordømt, for ingen
kan cforkaste denne pakt og bli
tillatt å gå inn til min herlighet.

5 For alle som ønsker en avel-
signelse fra mine hender, skal
holde den blov som ble fastsatt
for denne velsignelse og dens
betingelser slik de ble bestemt
før verdens grunnvoll ble lagt.

6 Og med hensyn til den nye
og aevige pakt, ble den innstiftet
for fylden av min bherlighet, og
den som mottar en fylde av
den, må og skal holde loven,
ellers skal han bli fordømt, sier
Gud Herren.

7 Og sannelig sier jeg dere, at
adenne lovs betingelser er som

132 1a L&p 132:34, 37–39.
vs Ekteskap —
Mangegifte.

3a L&p 29:8; 58:6; 78:7.
4a vs Pakt.

b vs Fordømme,

fordømmelse.
c L&p 131:1–4.

5a L&p 130:20–21.
b vs Lov.

6a L&p 66:2.
vs Nye og evige pakt.

b L&p 76:70, 92–96.
vs Celestial
herlighet.

7a L&p 88:38–39.
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følger: Alle pakter, kontrakter,
overenskomster, forpliktelser,
beder, høytidelige løfter, hand-
linger, forbindelser, allianser
eller forventninger som ikke
er stiftet og inngått og cbeseg-
let ved dForjettelsens Hellige
Ånd av ham som er salvet, både
for tid og for all evighet, og det
på det aller helligste, ved eåpen-
baring og befaling gjennom
min salvede som et redskap og
som jeg har satt til å ha denne
myndighet på jorden (og jeg har
satt min tjener Joseph til å ha
denne myndighet i de siste da-
ger, og det er aldri mer enn én
på jorden til enhver tid som
denne myndighet og disse
fprestedømmets nøkler er
overdratt til), har ingen virk-
ning, kraft eller gyldighet i og
etter oppstandelsen fra de døde,
for alle kontrakter som ikke er
inngått i denne hensikt, opphø-
rer når menneskene er døde.
8 Se, mitt hus er et ordens hus,

sier Gud Herren, og ikke et for-
virringens hus.

9 Vil jeg godta et aoffer, sier
Herren, som ikke er gjort i mitt
navn?
10 Eller vil jeg motta fra deres

hender det som jeg ikke har
abefalt?
11 Og vil jeg befale noe for

dere, sier Herren, uten at det
skjer ved lov, ja, som jeg og min

Fader afastsatte for dere før
verden ble til?

12 Jeg er Herren din Gud, og
jeg gir deg dette bud — at intet
menneske skal akomme til Fade-
ren uten ved meg eller ved mitt
ord som er min lov, sier Herren.

13 Og alt som er i verden, enten
det er bestemt av mennesker,
av troner eller fyrstedømmer
eller makter, eller av hvilket
navn det måtte være som ikke
er av meg eller ved mitt ord,
sier Herren, skal omstyrtes og
skal aikke bestå etter at menne-
skene er døde, ei heller i eller
etter oppstandelsen, sier Herren
din Gud.

14 For de ting som består, er av
meg, og de ting som ikke er av
meg, skal rystes og ødelegges.

15 Derfor, hvis en mann aekter
en hustru i verden og han ikke
vies til henne ved meg eller ved
mitt ord og inngår en pakt med
henne så lenge han er i verden
og hun med ham, er deres pakt
og ekteskap ikke gyldig når de
er døde og ikke lenger er i ver-
den, derfor er de ikke bundet
av noen lov når de ikke lenger
er i verden.

16 Derfor, når de ikke lenger
er i verden, hverken tar de til
ekte eller gis til aekte, men er
satt til å være bengler i himme-
len — engler som er hjelpende
tjenere for å betjene dem som er

b vs Ed.
c vs Besegle,

besegling.
d vs Forjettelsens

Hellige Ånd.
e vs Åpenbaring.
f vs Nøkler,

prestedømmets.
9a Moroni 7:5–6.

vs Offergaver, offer.
10a 3M 22:20–25;

Moses 5:19–23.
11a L&p 132:5.
12a Joh 14:6.

13a 3 Ne 27:10–11.
15a vs Ekteskap.
16a Mat 22:23–33;

Mark 12:18–25;
Luk 20:27–36.

b vs Engler.
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verdig en langt større, ja, en
overmåte stor og evig herlighet.
17 For disse engler holdt ikke

min lov, derfor kan de ikke for-
økes, men forblir ugifte og alene
i all evighet uten opphøyelse i
sin frelste tilstand og er fra den-
ne tid av ikke guder, men er
Guds engler evindelig og alltid.

18 Og videre, sannelig sier jeg
dere, hvis en mann ekter en
hustru og inngår en pakt med
henne for tid og all evighet,
hvis denne pakt ikke er av meg
eller ved mitt ord som er min
lov og ikke er beseglet ved for-
jettelsens Hellige Ånd gjennom
ham som jeg har salvet og satt
til å ha denne kraft, da er den
ikke gyldig eller i kraft når de
ikke lenger er i verden, fordi de
ikke er forenet av meg eller ved
mitt ord, sier Herren, når de
ikke lenger er i verden, kan den
ikke anerkjennes der, for engle-
ne og gudene er plassert der,
og de kan ikke passere dem, de
kan derfor ikke arve min her-
lighet, for mitt hus er et ordens
hus, sier Gud Herren.

19 Og videre, sannelig sier jeg
dere, hvis en mann ekter en
hustru ved mitt ord som er min
lov og ved den anye og evige
pakt og den blir bbeseglet på
dem ved cforjettelsens Hellige
Ånd av ham som er salvet og
som jeg har gitt denne myndig-

het og ddette prestedømmes
nøkler, og det skal bli sagt til
dem — dere skal komme frem i
den første oppstandelse — og
om det skulle være etter den
første oppstandelse, i den neste
oppstandelse — og skal arve
etroner, riker, fyrstedømmer og
makter, herredømmer, alle høy-
der og dybder — da skal det bli
skrevet i f livets bok som tilhører
Lammet at han ikke skal begå
mord hvorved det utgytes
uskyldig blod, og hvis de holder
fast ved min pakt og ikke begår
mord hvorved det utgytes
uskyldig blod, skal de i tid og
gjennom all evighet få del i alle
ting min tjener har lovet dem,
og skal være i full kraft når de
ikke lenger er i verden, og de
skal passere englene og gudene
som er satt der og gå til sin
gopphøyelse og herlighet i alle
ting som er blitt beseglet på
deres hoder, en herlighet som
skal være en fylde og en fort-
settelse av ætten evindelig og
alltid.

20 Da skal de være guder, fordi
de er uendelige, derfor skal de
være fra evighet til evighet,
fordi de fortsetter å bestå, da
skal de være over alle ting, fordi
alle ting er dem underlagt. Da
skal de være aguder fordi de
har ball makt og englene er dem
underlagt.

19a vs Ekteskap — Den
nye og evige
ekteskapspakt.

b vs Besegle,
besegling.

c L&p 76:52–53;
88:3–4.

d vs Nøkler,

prestedømmets.
e 2M 19:5–6;

Åp 5:10; 20:6;
L&p 76:56; 78:15, 18.

f vs Livets bok.
g vs Opphøyelse.

20a Mat 25:21;
L&p 29:12–13; 132:37.

vs Mennesket,
mennesker —
Mennesket kan
bli vår himmelske
Fader lik.

b L&p 50:26–29;
76:94–95; 84:35–39.
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21 Sannelig, sannelig sier jeg
dere, uten at dere adlyder min
alov, kan dere ikke oppnå denne
herlighet.
22 For asnever er porten og

smal er bveien som leder til opp-
høyelse og clivenes fortsettelse,
og få er de som finner den, fordi
dere ikke mottar meg i verden,
ei heller kjenner meg.
23 Men hvis dere mottar meg i

verden, da skal dere kjenne
meg og skal motta deres opp-
høyelse, for at ader jeg er, skal
også dere være.
24 Dette er aevige liv — å kjen-

ne den eneste vise og sanne
Gud og Jesus Kristus som han
har bsendt. Jeg er han. Motta
derfor min lov.

25 aVid er den port og bred er
den vei som fører til bdød, og
mange er de som går inn gjen-
nom den, fordi de cikke mottar
meg, ei heller adlyder min lov.
26 Sannelig, sannelig sier jeg

dere, hvis en mann ekter en
hustru ifølge mitt ord og de be-
segles ved aforjettelsens Hellige
Ånd ifølge det jeg har fastsatt,
og han eller hun på noen som
helst måte synder mot eller
overtrer den nye og evige pakt
og gjør seg skyldig i alle former
for gudsbespottelse — og hvis

de bikke begår mord hvorved de
utgyter uskyldig blod — skal de
likevel komme frem i den første
oppstandelse og gå inn til sin
opphøyelse, men de skal tilintet-
gjøres i kjødet og skal coverlates
til dSatans tuktelse inntil forløs-
ningens dag, sier Gud Herren.

27 aBespottelse mot Den Helli-
ge Ånd — som bikke skal bli
tilgitt i denne verden, ei heller
i den kommende verden — be-
står i at dere begår mord hvor-
ved dere utgyter uskyldig blod
og samtykker i min død etter at
dere har mottatt min nye og
evige pakt, sier Gud Herren, og
den som ikke adlyder denne
lov, kan på ingen måte gå inn til
min herlighet, men skal bli cfor-
dømt, sier Herren.

28 Jeg er Herren din Gud og
vil gi deg mitt hellige preste-
dømmes lov slik den ble fastsatt
av meg og min Fader før verden
ble til.

29 aAbraham mottok alle ting
— hva han enn mottok — ved
åpenbaring og bud ved mitt
ord, sier Herren, og han har
gått inn til sin opphøyelse og
sitter på sin trone.

30 Abraham mottok aløfter
om sin ætt og om sine lenders
frukt — fra hvis blender du er,

21a vs Lov.
22a Luk 13:24; 2 Ne 33:9;

Hel 3:29–30.
b Mat 7:13–14, 23;

2 Ne 9:41; 31:17–21.
c L&p 132:30–31.

23a Joh 14:2–3.
24a Joh 17:3.

vs Evig liv.
b Joh 3:16–17;

L&p 49:5.
25a Mat 7:13–14;

3 Ne 14:13–15.
b vs Død, åndelig.
c Joh 5:43.

26a vs Forjettelsens
Hellige Ånd.

b Alma 39:5–6.
c L&p 82:21; 104:9–10.
d vs Djevel.

27a vs Gudsbespottelse;
Uopprettelig synd.

b Mat 12:31–32;
Heb 6:4–6;

L&p 76:31–35.
vs Fortapelsens
sønner.

c vs Fordømme,
fordømmelse.

29a vs Abraham.
30a 1M 12:1–3; 13:16.

vs Abraham —
Abrahams ætt;
Pakten med
Abraham.

b 2 Ne 3:6–16.
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du min tjener Joseph — som
skulle fortsette så lenge de var
i verden, og med hensyn til
Abraham og hans ætt, skulle
den fortsette i den kommende
verden — både i denne verden
og den kommende verden
skulle den fortsette — like
utallig som cstjernene, eller om
dere skulle telle sandkornene
ved havets bredd, ville dere
ikke kunne telle dem.

31 Dette løfte er også deres
fordi dere er av aAbraham, og
løftet ble gitt til Abraham, og
ved denne lov fortsetter min
Faders gjerninger hvorved han
forherliger seg selv.

32 Gå derfor og gjør aAbra-
hams gjerninger, underkast
dere min lov, og dere skal bli
frelst.
33 Men hvis dere ikke under-

kaster dere min lov, kan dere
ikke motta min Faders løfte
som han ga til Abraham.

34 Gud abefalte Abraham, og
bSara ga Abraham cHagar til
hustru. Og hvorfor gjorde hun
det? Fordi dette var loven, og
fra Hagar kom mange folk.
Dette var derfor blant annet
en oppfyllelse av løftene.

35 Var Abraham derfor under
fordømmelse? Sannelig sier jeg

dere, nei, for jeg, Herren, abe-
falte det.

36 Abraham ble abefalt å ofre
sin sønn bIsak til tross for at det
sto skrevet: cDu skal ikke slå
ihjel. Abraham nektet likevel
ikke, og det ble regnet ham til
drettferdighet.
37 Abraham mottok amedhus-

truer og de fødte ham barn, og
det ble regnet ham til rettfer-
dighet fordi de ble gitt til ham
og han adlød min lov, på samme
måte gjorde Isak og bJakob intet
annet enn det de ble befalt, og
fordi de ikke gjorde noe annet
enn det de ble befalt, har de
gått inn til sin copphøyelse iføl-
ge løftene og sitter på troner og
er ikke engler, men er guder.

38 aDavid mottok også bman-
ge hustruer og medhustruer og
likedan mine tjenere Salomo og
Moses, og også mange andre av
mine tjenere fra skapelsens be-
gynnelse inntil denne tid, og de
syndet ikke i noe, uten i de ting
som de ikke mottok fra meg.

39 Davids hustruer og med-
hustruer ble agitt ham av meg
ved min tjener Natans hånd og
andre av profetene som hadde
denne myndighets bnøkler, og
han syndet ikke mot meg i noe
av dette unntatt i tilfellet med

c 1M 15:5; 22:17.
31a L&p 86:8–11; 110:12.
32a Joh 8:39;

Alma 5:22–24.
34a 1M 16:1–3.

b vs Sara.
c 1M 25:12–18.

vs Hagar.
35a Jak bok 2:24–30.
36a 1M 22:2–12.

b vs Isak.
c 2M 20:13.

d Jak bok 4:5.
vs Rettferdig,
rettferdighet.

37a dvs andre hustruer.
1M 25:5–6.

b 1M 30:1–4;
L&p 133:55.
vs Jakob, sønn
av Isak.

c vs Opphøyelse;
Mennesket,
mennesker —

Mennesket kan
bli vår himmelske
Fader lik.

38a vs David.
b 1 Sam 25:42–43;

2 Sam 5:13;
1 Kong 11:1–3.

39a 2 Sam 12:7–8.
b vs Nøkler,

prestedømmets.
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cUria og hans hustru, og derfor
har han falt fra sin opphøyelse
og har mottatt sin del, og han
skal ikke beholde dem når han
ikke lenger er i verden, for jeg
har dgitt dem til en annen, sier
Herren.

40 Jeg er Herren din Gud, og
jeg ga deg, min tjener Joseph, et
påbud om å agjenopprette alle
ting. Be om hva du vil, og det
skal bli gitt deg ifølge mitt ord.

41 Og ettersom du har adspurt
meg angående hor, sannelig,
sannelig sier jeg deg, hvis en
mann mottar en hustru i den
nye og evige pakt, og hvis hun
holder seg til en annen mann,
og han ikke er gitt henne ved
den hellige salvelse, har hun
drevet hor og vil bli ødelagt.

42 Hvis hun ikke er i den nye
og evige pakt og hun holder
seg til en annen mann, har hun
adrevet hor.
43 Og hvis hennes mann hol-

der seg til en annen kvinne og
han var underlagt et høytidelig
aløfte, har han brutt sitt løfte og
har drevet hor.
44 Og hvis hun ikke har drevet

hor, men er uskyldig og ikke har
brutt sitt høytidelige løfte og
hun vet det — og jeg åpenbarer
det for deg, min tjener Joseph —
da skal du i kraft av mitt hellige
prestedømme ha myndighet til
å ta henne og gi henne til ham
som ikke har drevet hor, men

har vært atrofast, for han skal
bli satt til å råde over mange.

45 For jeg har gitt deg preste-
dømmets anøkler og kraft hvor-
ved jeg bgjengir alle ting og gjør
alle ting kjent for deg når tiden
er inne.

46 Og sannelig, sannelig sier
jeg deg, at alt du abesegler på
jorden, skal være beseglet i
himmelen, og alt du binder på
jorden i mitt navn og ved mitt
ord, sier Herren, skal være evig
bundet i himlene, og hvis du
bforlater noen deres synder på
jorden, skal de være evig for-
latt i himlene, og hvis du fast-
holder noen deres synder på
jorden, skal de være fastholdt i
himmelen.

47 Og videre, sannelig sier jeg,
enhver som du velsigner, vil
jeg velsigne, og enhver som du
forbanner, vil jeg aforbanne, sier
Herren, for jeg, Herren, er din
Gud.

48 Og videre, sannelig sier jeg
deg, min tjener Joseph, at hva
som helst du gir på jorden, og
enhver som du gir noen til på
jorden ved mitt ord og ifølge
min lov, skal motta velsignelser
og min kraft og ikke hjemsøkes
med forbannelser, sier Herren,
og skal være uten fordømmelse
på jorden og i himmelen.

49 For jeg er Herren din Gud
og vil være med deg, ja, inntil
averdens ende og gjennom all

c 2 Sam 11:4, 27; 12:9;
1 Kong 15:5.
vs Hor; Mord.

d Jer 8:10.
40a JS—H 1:33.

vs Gjengivelsen
av evangeliet.

42a L&p 42:22–26.
43a vs Pakt; Ekteskap.
44a vs Kyskhet.
45a vs Nøkler,

prestedømmets.
b Apg 3:21; L&p 86:10.

vs Gjengivelsen av

evangeliet.
46a vs Besegle,

besegling.
b vs Syndsforlatelse.

47a 1M 12:1–3;
L&p 124:93.

49a Mat 28:20.
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evighet, for sannelig, jeg bbe-
segler på deg din copphøyelse
og bereder en trone for deg i
min Faders rike med dAbraham
din far.
50 Se, jeg har sett dine aoffer

og vil tilgi alle dine synder, jeg
har sett dine offer i lydighet
mot det jeg har fortalt deg. Gå
derfor, og jeg bereder en vei så
du kan unnslippe slik jeg bgod-
tok at Abraham ofret da han
skulle ofre sin sønn Isak.
51 Sannelig sier jeg deg: Et

bud gir jeg til min tjenerinne
Emma Smith — din hustru som
jeg har gitt deg — at hun stiller
seg avventende og ikke tar
imot det som jeg befalte deg å
tilby henne, for dette gjorde
jeg, sier Herren, for å prøve dere
alle som jeg gjorde med Abra-
ham, og for at jeg kunne kreve
en ofring ved deres hånd ved
pakt og ved offer.

52 Og la min tjenerinne Emma
aSmith godta alle som er blitt
gitt til min tjener Joseph og
som er dydige og rene for meg,
og de som ikke er rene og har
sagt de var rene, skal bli øde-
lagt, sier Gud Herren.
53 For jeg er Herren din Gud,

og dere skal adlyde min røst,
og jeg setter min tjener Joseph
til å råde over meget, for han
har vært atro over lite, og fra nå
av vil jeg styrke ham.

54 Og jeg befaler min tjenerin-

ne Emma Smith å bli hos min
tjener Joseph og holde seg til
ham og ingen annen. Men hvis
hun ikke er lydig mot denne
befaling, skal hun bli ødelagt,
sier Herren, for jeg er Herren
din Gud og vil ødelegge henne
hvis hun ikke adlyder min lov.

55 Men hvis hun ikke vil ad-
lyde denne befaling, da skal
min tjener Joseph gjøre alle
ting for henne — ja, som han
har sagt — og jeg vil velsigne
ham og mangfoldiggjøre ham
og gi ham ett ahundre fold i
denne verden av fedre og
mødre, brødre og søstre, hus
og landområder, hustruer og
barn, og kroner med bevige liv i
de evige verdener.

56 Og videre, sannelig sier
jeg, la min tjenerinne atilgi
min tjener Joseph hans overtre-
delser, og da vil hun bli tilgitt
sine overtredelser som hun har
begått mot meg, og jeg, Herren
din Gud, vil velsigne henne og
mangfoldiggjøre henne og gi
henne fryd i hennes hjerte.

57 Og videre sier jeg, la ikke
min tjener Joseph avhende sin
eiendom, så en fiende ikke
kommer og ødelegger ham, for
Satan aforsøker å ødelegge, for
jeg er Herren din Gud, og han
er min tjener, og se, og gi akt,
jeg er med ham som jeg var
med Abraham, din far, ja, inntil
hans bopphøyelse og herlighet.

b L&p 68:12.
c L&p 5:22.

vs Kall og
utvelgelse.

d 1M 17:1–8;
2 Ne 8:2.

50a vs Offergaver, offer.

b 1M 22:10–14;
L&p 97:8.

52a vs Smith, Emma
Hale.

53a Mat 25:21;
L&p 52:13.

55a Mark 10:28–31.

b vs Familie — Den
evige familie;
Evig liv.

56a vs Tilgi.
57a Mat 10:28.

b vs Opphøyelse.
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58 Nå, med hensyn til apreste-
dømmets lov, er det mange ting
som hører til den.
59 Sannelig, hvis en mann blir

kalt av min Fader likesom aAron
— ved min egen røst og ved
hans røst som sendte meg —
og jeg har begavet ham med
bnøklene til dette prestedøm-
mes myndighet, hvis han gjør
noe i mitt navn og ifølge min
lov og ved mitt ord, begår han
ingen synd, og jeg vil rettfer-
diggjøre ham.

60 La derfor ingen anklage
min tjener Joseph, for jeg vil
rettferdiggjøre ham, for han
skal gi det offer som jeg krever
fra hans hånd for hans overtre-
delser, sier Herren deres Gud.

61 Og videre, med hensyn til
prestedømmets lov — hvis en
mann ekter en ajomfru og øn-
sker å ekte benda en, og den før-
ste gir sitt samtykke — og hvis
han ekter den annen og de er
jomfruer og ikke har gitt et
høytidelig løfte til noen annen
mann — da er han rettferdig-
gjort, han kan ikke bedrive hor,
for de er gitt til ham, for han kan
ikke bedrive hor med det som
tilhører ham og ingen annen.

62 Og om det blir gitt ham ti
jomfruer ved denne lov, kan
han ikke bedrive hor, for de til-
hører ham, og de er gitt til ham,
derfor er han rettferdiggjort.

63 Men hvis en eller annen av
de ti jomfruer etter at hun er

gift holder seg til en annen
mann, har hun drevet hor og
vil bli ødelagt — for de er gitt
til ham for å abli mange og opp-
fylle jorden ifølge mitt bud og
for å innfri det løfte som ble gitt
av min Fader før verdens
grunnvoll ble lagt og for deres
opphøyelse i de evige verdener,
så de kan føde menneskenes
sjeler, for på denne måten vide-
reføres bmin Faders gjerning så
han kan bli forherliget.

64 Og videre, sannelig, sanne-
lig sier jeg dere, hvis en mann
som har denne myndighets
nøkler, har en hustru, og han
lærer henne mitt prestedøm-
mes lov angående disse ting,
da skal hun tro og tjene ham,
ellers vil hun bli ødelagt, sier
Herren deres Gud, for jeg vil
ødelegge henne, for jeg vil
forherlige mitt navn på alle
dem som mottar og adlyder
min lov.

65 Derfor, hvis hun ikke mot-
tar denne lov, skal det være rett
i mine øyne for ham å motta alt
som jeg, Herren hans Gud, vil
gi ham fordi hun ikke trodde
og tjente ham ifølge mitt ord,
og da blir hun overtrederen, og
han blir fritatt fra Saras lov, for
Sara tjente Abraham ifølge lo-
ven da jeg befalte Abraham å ta
Hagar til hustru.

66 Og nå, med hensyn til denne
lov, sannelig, sannelig sier jeg
deg, jeg vil åpenbare mer for

58a L&p 84:19–26.
vs Prestedømme.

59a Heb 5:4.
vs Aron, bror
av Moses.

b vs Nøkler,
prestedømmets.

61a vs Jomfru.
b Offisiell erklæring

— 1.

vs Ekteskap —
Mangegifte.

63a 1M 1:26–28;
Jak bok 2:30.

b Moses 1:39.
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deg senere, la derfor dette være
tilstrekkelig på det nåværende

tidspunkt. Se, jeg er Alfa og
Omega. Amen.

KAPITTEL 133
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, den 3.
november 1831 (History of the Church 1:229–234). Som forord til
denne åpenbaringen skrev profeten: “På dette tidspunkt var det mange
ting som eldstene ønsket å få vite med hensyn til evangeliets forkynnelse
til jordens innbyggere og om innsamlingen, og for å kunne vandre i det
sanne lys og bli veiledet fra det høye, adspurte jeg Herren den 3. november
1831 og mottok følgende viktige åpenbaring” (History of the Church
1:229). Dette kapitlet ble først tatt inn i boken Lære og pakter som et
tillegg, men fikk senere et kapittelnummer.

1–6: De hellige blir befalt å forbe-
rede seg til det annet komme. 7–16:
Alle mennesker blir befalt å flykte
ut av Babylon, komme til Sion og
forberede seg til Herrens store
dag. 17–35: Han vil stå på Sions
berg, kontinentene vil bli ett land-
område, og Israels tapte stammer
vil vende tilbake. 36–40: Evange-
liet ble gjengitt gjennom Joseph
Smith for å bli forkynt over hele
verden. 41–51: Herren vil komme
ned for å ta hevn over de ugudeli-
ge. 52–56: Det vil være året for
hans forløste. 57–74: Evangeliet
skal sendes ut for de helliges frelse
og til de ugudeliges ødeleggelse.

LYTT, O min kirkes folk, sier
Herren deres Gud, og hør

Herrens ord om dere —
2 Herren, som plutselig skal

akomme til sitt tempel, Herren
som skal komme ned over ver-

den med en forbannelse til
bdom, ja, over alle nasjoner som
glemmer Gud og over alle de
ugudelige blant dere.

3 For han skal ablotte sin helli-
ge arm for alle nasjoners øyne,
og alle jordens ender skal se sin
Guds bfrelse.

4 Derfor, bered dere, bered
dere, O mitt folk, helliggjør dere,
samle dere i Sions land, O min
kirkes folk, alle dere som ikke
har fått befaling om å vente.

5 Gå ut fra aBabylon. Vær brene
dere som bærer Herrens kar.

6 Sammenkall deres høytide-
lige forsamlinger og atal ofte til
hverandre. Og la enhver påkalle
Herrens navn.

7 Ja, sannelig sier jeg dere
igjen, tiden er kommet da Her-
rens røst lyder til dere: Gå ut
fra Babylon, dra ut fra nasjonene
og asamle dere fra de bfire vind-

133 2a Mal 3:1; L&p 36:8.
b L&p 1:36.

vs Jesus Kristus —
Dommer.

3a Jes 52:10.
b Jes 12:2; 52:10.

vs Forløsningsplan;

Frelse.
5a Alma 5:57; L&p 1:16.

vs Babel, Babylon;
Verdslighet.

b 2 Tim 2:21;
3 Ne 20:41;
L&p 38:42.

vs Ren, renhet.
6a Mal 3:16–18.
7a L&p 29:8.

vs Israel — Israels
innsamling.

b Sak 2:10–11;
Mark 13:27.



303 Lære og pakter 133:8–20

retninger, fra himmelens ene
ende til den annen.
8 aSend ut min kirkes eldster

til nasjonene som er langt borte,
til bøyene i havet, send dem ut
til fremmede land, kall på alle
nasjoner, først på chedningefol-
kene og deretter på djødene.

9 Og se, og gi akt, dette skal
være deres rop og Herrens røst
til alle folk: Dra til Sions land så
mitt folks grenser kan utvides
og hennes astaver kan styrkes
og bSion kan vokse i områdene
rundt omkring.
10 Ja, la ropet gå ut blant alle

folk: Våkn opp, stå opp og dra
ut for å møte aBrudgommen, se
og gi akt, Brudgommen kom-
mer, dra ut for å møte ham. Be-
red dere for bHerrens store dag.
11 aVåk derfor, for dere bkjen-

ner hverken dagen eller timen.
12 La derfor de som er ablant

hedningefolkene, flykte til bSion.
13 Og la de som er av aJuda,

flykte til bJerusalem, til cfjellene
der dHerrens hus står.

14 Dra ut fra nasjonene, ja,
fra Babylon, fra ugudelighe-
tens midte, som er et åndelig
Babylon.

15 Men sannelig, så sier Her-
ren, la ikke deres flukt skje i
ahast, men sørg for at alle ting
er godt forberedt, og den som
drar, la ham bikke se seg tilbake
for at ikke en plutselig ødeleg-
gelse skal komme over ham.

16 Lytt og hør, O jordens inn-
byggere, alytt alle dere som er
eldster i min kirke og hør Her-
rens røst, for han kaller på alle
mennesker, og han befaler alle
mennesker overalt å bomvende
seg.

17 For se, Gud Herren har
asendt ut engelen som roper
midt igjennom himmelen og
sier: Rydd Herrens vei og gjør
hans stier brette, for timen for
hans ckomme er nær —
18 når aLammet skal stå på

bSions berg, og med ham et
chundre og fire og førti tusen
som har hans Faders navn
skrevet på sine panner.

19 Derfor, bered dere til
aBrudgommens bkomme, dra
ut, ja, dra ut for å møte ham.

20 For se, han skal astå på Olje-
berget og på det mektige hav
— ja, det store dyp — og på
øyene i havet og på Sions land.

8a vs Misjonærarbeide.
b Jes 11:11; 1 Ne 22:4;

2 Ne 10:8, 20.
c vs Hedningefolkene.
d vs Jøder.

9a Jes 54:2.
vs Stav.

b vs Sion.
10a Mat 25:6;

L&p 33:17–18;
45:54–59.
vs Brudgom.

b L&p 1:12–14.
11a Mark 13:32–37;

JS—M 1:46, 48.

b L&p 49:7.
12a L&p 38:31, 42.

b vs Sion.
13a vs Juda.

b vs Jerusalem.
c Jes 2:1–3;

Esek 38:8.
d Sal 122:1–9.

15a Jes 52:10–12;
L&p 58:56.

b 1M 19:17, 26;
Luk 9:62.

16a L&p 1:1–6.
b vs Omvende,

omvendelse.

17a L&p 13:1; 27:7–8;
88:92.

b Jes 40:3–5.
c Mal 3:1.

18a Åp 14:1.
vs Guds Lam.

b L&p 84:2.
c Åp 7:1–4.

19a vs Brudgom.
b Mat 25:1–13;

L&p 33:17–18; 88:92.
vs Annet komme,
Jesu Kristi.

20a Sak 14:4;
L&p 45:48–53.
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21 Og han skal ala sin røst høre
fra bSion, og han skal tale fra
Jerusalem, og hans røst skal
høres blant alle folk,

22 og det skal være en arøst
som lyden av mange vann og
som lyden av sterk btorden som
skal cbryte ned fjellene, og da-
lene skal ikke finnes.
23 Han skal befale det store

dyp og det skal drives tilbake
til landene i nord, og aøyene
skal bli ett landområde.
24 Og aJerusalems land og

Sions land skal vendes tilbake
til sitt eget sted, og jorden skal
bli som den var i dagene før
den ble bdelt.

25 Og Herren, ja, Frelseren,
skal stå midt iblant sitt folk og
skal aregjere over alt kjød.

26 Og de som er i alandene i
nord skal Herren komme ihu,
og deres profeter skal høre
hans røst og skal ikke lenger
holde seg tilbake, og de skal slå
på klippene og isen skal flyte
ned for deres åsyn.
27 Og en ahovedvei skal bli

dannet i det store dyps midte.
28 Deres fiender skal bli deres

bytte.
29 Og i den agolde ørken skal

kilder av levende vann springe
frem, og den tørre jord skal
ikke lenger være et tørstende
land.

30 Og de skal bringe med seg
sine rike skatter til aEfra’ims
barn, mine tjenere.

31 Og de evige ahøyders gren-
ser skal skjelve i deres nærvær.

32 Og der skal de falle ned og
bli kronet med herlighet — ja, i
Sion — ved Herrens tjeneres
hender, ja, Efra’ims barn.

33 Og de skal fylles med aevig-
hetens gledessang.

34 Se, dette er den evige
Guds velsignelser over aIsraels
stammer, og den rikere velsig-
nelse over bEfra’im og hans
medbrødre.

35 Og også de som er av aJuda
stamme skal, etter sine lidelser,
bli helliggjort i bhellighet for
Herren og bo i hans nærhet dag
og natt, evindelig og alltid.

36 Og nå, sannelig sier Her-
ren, for at disse ting kan bli
kjent blant dere, O jordens inn-
byggere, har jeg sendt amin
engel som flyr under det høyes-
te av himmelen med det evige
bevangelium, han har vist seg
for noen og har overdratt det til

21a Joel 3:21; Amos 1:2.
b Jes 2:2–4.

22a Esek 43:2; Åp 1:15;
L&p 110:3.

b Sal 77:19; Åp 14:2.
c Dom 5:5; Jes 40:4; 64:1;

Åp 16:20;
L&p 49:23; 109:74.

23a Åp 6:14.
24a vs Jerusalem.

b 1M 10:25.
vs Jord — Jordens
deling.

25a vs Jesus Kristus —

Tusenårsriket,
Kristus skal regjere
i tusen år.

26a Jer 16:14–15;
L&p 110:11.
vs Israel — Israels
ti tapte stammer.

27a Jes 11:15–16;
2 Ne 21:16.

29a Jes 35:6–7.
30a Sak 10:7–12.

vs Efra’im —
Efra’ims stamme.

31a 1M 49:26.

33a Jes 35:10; 51:11;
L&p 66:11.

34a vs Israel — Israels
tolv stammer.

b 1M 48:14–20;
1 Krøn 5:1–2;
Ether 13:7–10.

35a vs Juda — Juda
stamme.

b vs Hellighet.
36a Åp 14:6–7;

L&p 20:5–12.
b vs Gjengivelsen

av evangeliet.
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mennesket og skal vise seg for
mange som bor på jorden.
37 Og dette aevangelium skal

bforkynnes for calle nasjoner og
slekter og tungemål og folk.
38 Og Guds tjenere skal gå ut

og si med høy røst: Frykt Gud
og gi ham ære, for timen for
hans dom er kommet,

39 og atilbe ham som dannet
himmel og jord og havet og
vannkildene —

40 og påkall Herrens navn
dag og natt og si: O, om du ville
asønderrive himmelen og kom-
me ned så fjellene kunne smelte
ved ditt nærvær.
41 Og den skal bli oppfylt på

deres hoder, for Herrens nær-
vær skal være som den luende
ild som brenner og som ilden
som får vannet til å akoke.

42 O Herre, du skal komme
ned for å gjøre ditt navn kjent
for dine motstandere, og alle
nasjoner skal skjelve ved ditt
nærvær,

43 når du gjør forferdelige
ting, ting de ikke venter,

44 ja, når du kommer ned og
fjellene smelter ved ditt nærvær,
skal du amøte den som fryder
seg og gjør rettferdighet, som
kommer deg ihu på dine veier.
45 For siden verdens begyn-

nelse har menneskene ikke
hørt eller fattet med øret, ei

heller har noe øye sett — uten
deg, Gud — hvor store ting du
har aberedt for den som bventer
på deg.

46 Og det skal bli sagt: aHvem
er denne som bkommer ned fra
Gud i himmelen med farvede
klær — ja, fra de ukjente regio-
ner iført sin herlige skrud — og
beveger seg i sin storhets styrke?

47 Og han skal si: Jeg er den
som talte i rettferdighet, mektig
til å frelse.

48 Og arøde skal Herrens klær
være, og hans kledning som en
som tråkker vinpressen.

49 Og så stor skal herligheten
ved hans nærvær være, at asolen
skal skjule sitt ansikt i skam, og
månen skal holde sitt lys tilbake,
og stjernene skal slynges fra
sine steder.

50 Og hans røst skal høres: Jeg
har atråkket vinpressen alene
og har ført dom over alle folk,
og ingen var med meg,

51 og jeg har tråkket dem i
min vrede og jeg trampet på
dem i min harme, og deres blod
har jeg astenket på mine klær
og tilsølt hele min kledning, for
dette var hevnens dag som var
i mitt hjerte.

52 Og nå er året for mine for-
løste kommet, og de skal tale om
sin Herres kjærlige vennlighet
og alt som han har skjenket

37a vs Evangelium.
b vs Misjonærarbeide;

Forkynne.
c L&p 42:58.

39a vs Tilbe, tilbedelse.
40a Jes 64:1.
41a Job 41:22.
44a 1 Tess 4:15–18.
45a Jes 64:3;

1 Kor 2:9.
b Klag 3:25;

2 Ne 6:7, 13.
46a Jes 63:1–2.

b vs Annet komme,
Jesu Kristi.

48a 1M 49:11–12;
Luk 22:44;
Åp 19:11–15;

jso, Åp 19:15;
Mosiah 3:7;
L&p 19:18.

49a Jes 13:10; 24:23;
L&p 45:42; 88:87.

50a Jes 63:2–3;
L&p 76:107; 88:106.

51a 3M 8:30.
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dem — ifølge sin godhet og
ifølge sin kjærlige vennlighet
— evindelig og alltid.
53 I all deres atrengsel led han

med dem, og hans nærværs en-
gel reddet dem, og i sin bkjær-
lighet og i sin medlidenhet
cforløste han dem og løftet dem
opp og bar dem i all fordums
tid —
54 ja, og aEnok også og de som

var med ham, profetene som
var før ham, og bNoah også og
de som var før ham, og cMoses
også og de som var før ham,

55 og fra Moses til Elijah og fra
Elijah til Johannes — som var
med Kristus i hans aoppstan-
delse — og de hellige apostler
med Abraham, Isak og Jakob
— skal være i Lammets nærhet.

56 Og de ahelliges bgraver skal
cåpnes, og de skal komme frem
og stå ved dLammets høyre
hånd når han skal stå på eSions
berg og på den hellige by —
det fnye Jerusalem — og de
skal synge gLammets hsang dag
og natt, evindelig og alltid.
57 Og av denne grunn, for at

menneskene kunne få del i de
aherligheter som skulle åpen-

bares, sendte Herren fylden av
sitt bevangelium — sin evige
pakt — som taler tydelig og
enkelt —

58 for å forberede de svake til
de ting som skal komme over
jorden, og til å gå Herrens
ærend på den dag da de asvake
skal gjøre de vise til skamme,
og den som er bliten skal bli en
sterk nasjon, og cto skal jage
titusener av dem på flukt.

59 Og ved det som er svakt på
jorden skal Herren atreske na-
sjonene ved sin Ånds kraft.

60 Og av denne grunn ble disse
bud gitt, og på den dag de ble
gitt, ble det befalt at de skulle
skjules for verden, men nå skal
de agå ut til balt kjød —

61 og dette ifølge Herrens
sinn og vilje, han som råder
over alt kjød.

62 Og den som aomvender seg
og bhelliggjør seg for Herren,
skal få cevig liv.
63 Og over dem som ikke alyt-

ter til Herrens røst, skal det
fullbyrdes som ble skrevet av
profeten Moses — at de skulle
bli bavskåret fra folket,
64 og også det som ble skrevet

53a Jes 63:4–9.
b vs Nestekjærlighet.
c vs Forløse, forløst,

forløsning.
54a vs Enok.

b vs Noah, patriark
i Bibelen.

c vs Moses.
55a vs Oppstandelse.
56a vs Hellig.

b L&p 29:13.
c L&p 45:45–46;

88:96–97.
d Mat 25:33–34.
e Jes 24:23;

Åp 14:1;
L&p 76:66; 84:2,
98–102.

f vs Jerusalem,
Det nye.

g vs Guds Lam.
h Åp 15:3;

L&p 84:98–102.
57a vs Herlighetsgrader.

b vs Evangelium.
58a Mat 11:25;

1 Kor 1:27;
Alma 32:23; 37:6–7.

b Jes 60:22.
c 5M 32:29–30.

59a Mika 4:11–13.
60a L&p 104:58–59.

b L&p 1:2.
62a vs Omvende,

omvendelse.
b L&p 88:74.

vs Helliggjørelse.
c vs Evig liv.

63a vs Lytte.
b Apg 3:22–23;

1 Ne 22:20–21;
3 Ne 20:23; 21:11;
L&p 1:14;
JS—H 1:40.
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av profeten aMalakias: For se,
bdagen kommer! Den cbrenner
som en ovn. Da skal alle over-
modige og hver den som gjør
ondt, være som halm, og dagen
som kommer, skal sette dem i
brann, sier Herren, hærskare-
nes Gud, så den ikke levner
dem rot eller gren.

65 Derfor, dette skal være
Herrens svar til dem:

66 På den dag da jeg kom til
mitt eget, var det ingen blant
dere som atok imot meg, og dere
ble drevet bort.

67 Da jeg kalte igjen, var det
ingen av dere som svarte, like-
vel var amin arm ingenlunde
forkortet, så jeg ikke kunne for-
løse eller bmin kraft for liten til
å befri.

68 Se, når jeg irettesetter, atør-
ker jeg ut havet. Jeg gjør elvene

til en villmark, fiskene i dem
stinker og dør av tørst.

69 Jeg kler himlene i sort og
innhyller dem i sørgedrakt.

70 Og adette skal dere få fra
min hånd: dere skal bøyes ned i
sorg.

71 Se, og gi akt, det er ingen
til å befri dere, for dere adlød
ikke min røst da jeg kalte på
dere fra himlene, dere trodde
ikke mine tjenere, og da de ble
asendt til dere, tok dere ikke
imot dem.

72 Derfor, de abeseglet vitnes-
byrdet og gjorde loven binden-
de, og dere ble overlatt til
mørke.

73 Disse skal gå bort i det yt-
terste mørke hvor det er agråt
og jammer og tenners gnissel.

74 Se, Herren deres Gud har
sagt det. Amen.

KAPITTEL 134
En trosbekjennelse med hensyn til myndigheter og lover i sin alminne-
lighet, enstemmig vedtatt under en hovedforsamling i Kirken avholdt i
Kirtland, Ohio, den 17. august 1835 (History of the Church 2:247–249).
Foranledningen var et møte av Kirkens ledere som var sammenkalt for å
ta stilling til hva som skulle tas inn i førsteutgaven av Lære og pakter.
Denne trosbekjennelsen fikk dengang følgende forord “For at vår tro med
hensyn til jordiske myndigheter og lover i sin alminnelighet ikke skal bli
feiltolket eller misforstått, har vi funnet det riktig til slutt i denne boken
å si vår mening om dette.” (History of the Church 2:247).

1–4: Myndighetene skulle sørge for
samvittighetsfrihet og religions-
frihet. 5–8: Alle mennesker skulle

støtte sine myndigheter og skylder
å vise respekt og aktelse for loven.
9–10: Trossamfunn skulle ikke ut -

64a Mal 4:1.
vs Malakias.

b JS—H 1:36–37.
c Jes 66:15–16;

1 Ne 22:15; 3 Ne 25:1;
L&p 29:9; 64:24.
vs Jord — Jordens

renselse.
66a Joh 1:11.
67a 2 Ne 28:32.

b Jes 50:2; 2 Ne 7:2.
68a 2M 14:21;

Jos 3:14–17.
70a Jes 50:11.

71a 2 Krøn 36:15–16;
Jer 44:4–5.

72a Jes 8:16–20.
73a Mat 8:11–12;

Luk 13:28; L&p 19:5.
vs Mørke, åndelig;
Helvete.
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øve sivil myndighet. 11–12: Men-
neskene har rett til å forsvare seg
selv og sin eiendom.

VI tror at Gud har forordnet
amyndigheter til menneskets

gavn og at han holder menne-
skene bansvarlig for hvordan
de forholder seg til dem, både
ved å gi og håndheve lover til
samfunnets gavn og trygghet.

2 Vi tror at intet styre kan bestå
i fred uten at det blir vedtatt og
opprettholdt lover som sikrer
det enkelte menneske asamvit-
tighetsfrihet, retten til å eie og
forvalte eiendom og bbeskyttelse
av liv.

3 Vi tror at alle styreformer
nødvendigvis må ha offentlige
atjenestemenn og øvrighetsper-
soner til å håndheve landets
lover, og at man ved folkets
stemmegivning skulle søke etter
og støtte dem som vil håndheve
loven upartisk og rettferdig — i
en republikk eller ved regentens
vilje.
4 Vi tror at religion er forord-

net av Gud og at menneskene
er ansvarlig overfor ham, og
ham alene, for hvordan de
praktiserer den, så lenge deres
religiøse oppfatninger ikke fører
til at de krenker andres rettig-
heter og friheter, men vi tror
ikke at menneskelig lovgivning
har rett til å gripe inn og gi re-
gler for agudsdyrkelse og binde
menneskenes samvittighet eller

fastsette former for offentlig
eller privat andakt, at offentlige
myndigheter skulle forebygge
forbrytelser, men aldri kon-
trollere samvittigheten, skulle
straffe lovbrudd, men aldri un-
dertrykke sjelens frihet.

5 Vi tror at alle mennesker er
forpliktet til å støtte og opphol-
de de myndigheter de lever un-
der så lenge deres naturlige og
umistelige rettigheter beskyttes
av slike myndigheters lover, og
at opprør og auroligheter ikke
sømmer seg for noen borger
som er beskyttet på denne må-
ten, og skulle straffes deretter,
og at alle myndigheter har rett
til å vedta slike lover, som etter
deres skjønn er best egnet til å
ivareta folks interesser samtidig
som samvittighetsfriheten hol-
des hellig.

6 Vi tror at enhver skylder å
vise respekt for regenter og
øvrighetspersoner som sådan i
deres stilling — for dem som er
satt til å beskytte de uskyldige
og straffe de skyldige — og at
alle mennesker skylder å vise
respekt og aktelse for alovene,
for uten dem ville fred og har-
moni bli erstattet av lovløshet
og frykt. Menneskenes lover er
innstiftet i den uttrykkelig hen-
sikt å regulere våre interesser
mennesker imellom, som en-
keltpersoner og som nasjoner,
og guddommelige lover gitt fra
himmelen, gir regler i åndelige

134 1a L&p 98:4–7;
Trosart 1:12.

b vs Ansvarlig.
2a vs Samvittighet.

vs Handlefrihet.

b L&p 42:18–19.
3a L&p 98:8–10.
4a Alma 21:21–22;

Trosart 1:11.
vs Tilbe, tilbedelse.

5a Trosart 1:12.
vs Opprør.

6a L&p 58:21; 88:34.
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anliggender om tro og tilbedel-
se, og for begge deler er men-
neskene ansvarlig overfor sin
skaper.
7 Vi tror at regenter, stater og

myndigheter har rett til og er
forpliktet til å vedta lover som
beskytter alle borgeres adgang
til fri religionsutøvelse, men vi
tror ikke at de i rettferdighetens
navn har rett til å frata borgerne
denne rettighet eller legge bånd
på deres meninger, så lenge de
viser respekt og ærbødighet for
lovene og slike religiøse opp-
fatninger ikke rettferdiggjør
opprør og sammensvergelse.

8 Vi tror at når en forbrytelse
er begått, skulle den astraffes
etter overtredelsens art, at
mord, forræderi, plyndring,
tyveri og alle former for brudd
på den alminnelige ro og orden
skulle straffes — i henhold til
forbrytelsens karakter og den
onde innvirkning den har på
menneskene — av de lover som
gjelder under den myndighet
hvor overtredelsen er begått, og
i den offentlige ro og freds inte-
resse skulle alle mennesker stå
frem og sørge for at den blir
straffet som overtrer gode lover.
9 Vi tror ikke det er riktig å

blande religiøs innflytelse med
offentlig forvaltning ved at ett
trossamfunn begunstiges og et
annet hemmes i sine åndelige
rettigheter og medlemmene blir
nektet individuelle rettigheter
som borgere.

10 Vi tror at alle trossamfunn
har rett til å ta sine medlemmers

udisiplinerte oppførsel i forhold
til trossamfunnets regler og ret-
ningslinjer opp til behandling,
forutsatt at slik behandling
gjelder medlemskap og anseel-
se, men vi tror ikke noe tros-
samfunn har myndighet til å
forhøre mennesker om retten
til liv og eiendom, til å ta fra
dem denne verdens gods eller
å utsette dem for livsfare eller
legemsbeskadigelse eller utsette
dem for fysisk avstraffelse. De
kan bare autelukke dem fra sitt
samfunn og frata dem deres
rettigheter som medlemmer.

11 Vi tror at menneskene,
skulle henvende seg til sivile
domstoler for å få erstatning for
alle overgrep, all urettferdig be-
handling hvor personer er blitt
mishandlet eller forulempet,
eller eiendomsrett eller rykte er
blitt krenket — når det finnes
lover som beskytter mot dette
— men vi tror at alle mennesker
har rett til å forsvare seg selv,
sine venner, sin eiendom og sine
myndigheter mot ulovlige an-
grep og overgrep av enhver
person når det oppstår kritiske
situasjoner hvor man ikke
straks kan henvende seg til
domstolene for å få deres hjelp.

12 Vi tror det er riktig å afor-
kynne evangeliet til jordens
nasjoner og formane de rettfer-
dige til å redde seg fra verdens
fordervelse, men vi tror ikke
det er riktig å befatte seg med
treller eller forkynne evangeliet
for dem eller døpe dem mot
deres herrers vilje og ønske, ei

8a Alma 30:7–11;
L&p 42:84–87.

10a vs Utelukkelse.
12a vs Misjonærarbeide;

Forkynne.



Lære og pakter 135:1–3 310

heller tror vi det er riktig å ha
noe med dem å gjøre eller bru-
ke vår innflytelse for å gjøre
dem misfornøyd med deres
stilling i livet og derved sette
menneskers liv i fare — slik

innblanding betrakter vi som
ulovlig og urettferdig og farlig
for freden under ethvert styre
som tillater at mennesker hol-
des som slaver.

KAPITTEL 135

Profeten Joseph Smiths og hans bror patriarken Hyrum Smiths martyrdød i
Carthage, Illinois, den 27. juni 1844 (History of the Church 6:629–631).
Dette dokument ble skrevet av eldste John Taylor i De tolvs råd som var
vitne til det som skjedde.

1–2: Joseph og Hyrum led martyr-
døden i Carthage fengsel. 3: Profe-
tens fremstående stilling. 4–7:
Deres uskyldige blod bærer vit-
nesbyrd om verkets sannhet og
guddommelighet.

FOR å besegle denne boks og
Mormons boks vitnesbyrd,

kunngjør vi profeten Joseph
aSmiths og patriarken Hyrum
Smiths bmartyrdød. De ble
skutt i cCarthage fengsel om-
trent klokken fem om ettermid-
dagen den 27. juni 1844 av en
bevæpnet pøbelhop på an-
slagsvis 150–200 personer med
svartmalte ansikter. dHyrum
ble skutt først, og segnet rolig
om, idet han utbrøt: Jeg er en
død mann! Joseph hoppet fra
vinduet, og ble skutt i forsøket,
og han utbrøt: Å Herre, min
Gud! De ble begge beskutt på
en brutal måte, etter at de var

døde, og begge ble truffet av
fire kuler.

2 John aTaylor og Willard
Richards, to av De tolv, var de
eneste som var tilstede i værel-
set da dette skjedde. Den først-
nevnte ble på en barbarisk måte
såret av fire kuler, men har si-
den kommet seg. Den sistnevn-
te unnslapp ved Guds hjelp uten
så mye som et hull i sine klær.

3 Joseph Smith, Herrens aprofet
og bseer, har gjort mer, bortsett
fra Jesus selv, for menneskenes
frelse i denne verden enn noe
annet menneske som noensin-
ne har levet i den. I det korte
tidsrom av tyve år har han
frembragt Mormons bok som
han oversatte ved Guds gave og
kraft og har vært et redskap til
å utgi den på to kontinenter,
han har sendt cfylden av det
evige evangelium som den in-
neholdt, til jordens fire hjørner,

135 1a vs Smith, Joseph jr.
b L&p 5:22; 6:30.

vs Martyr,
martyrium.

c vs Carthage fengsel

(USA).
d vs Smith, Hyrum.

2a vs Taylor, John
3a vs Profet.

b vs Seer.

c L&p 35:17; 42:12.
vs Gjengivelsen
av evangeliet.
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frembragt de åpenbaringer og
bud som denne boken, Lære og
pakter, består av, og mange an-
dre vise dokumenter og instruk-
sjoner som er til gavn for men-
neskenes barn, han samlet
mange tusen av de siste-dagers-
hellige, grunnlagt en stor dby
og etterlatt seg en berømmelse
og et navn som ikke kan utslet-
tes. I dette liv var han stor, og
han døde også stor i Guds og
sitt folks øyne, og i likhet med
de fleste av Herrens salvede i
fordums tid beseglet han sin
misjon og sitt verk med sitt
eget eblod, og likeledes gjorde
hans bror Hyrum. I livet var de
uatskillelige, ei heller døden
skilte dem!

4 Da Joseph reiste til Carthage
for å overgi seg etter de krav
loven angivelig stilte, sa han to
eller tre dager før han ble myr-
det: “Jeg går som et alam til
slakterbenken, men jeg er rolig
som en sommermorgen, min
samvittighet er ren for Gud og
alle mennesker. Jeg skal dø
uskyldig, og det skal bli sagt
om meg — han ble myrdet
med koldt blod.” Samme mor-
gen, etter at Hyrum hadde
gjort seg istand til å gå — skal
vi si til slakterbenken, ja, for
slik var det — leste han følgen-
de avsnitt i slutten av det 12.
kapittel av Ethers bok i Mor-
mons bok og laget der en brett
på bladet:

5 Og det skjedde at jeg ba til
Herren at han ville vise hedninge-

folkene nåde, så de kunne ha kjær-
lighet. Og det skjedde at Herren
sa til meg: Hvis de ikke har kjær-
lighet, så angår det ikke deg. Du
har vært trofast, derfor skal dine
klær gjøres arene, og fordi du har
sett din svakhet, skal du gjøres
sterk og ta plass på det sted som
jeg har beredt i min Faders boli-
ger. Og nå sier jeg . . . farvel til
hedningefolkene — ja, også til
mine brødre som jeg elsker —
inntil vi skal møtes for bKristi
domstol hvor alle mennesker skal
vite at mine klær er uplettet av
deres blod. cArvelaterne er nå
døde, og deres testamente er
trådt i kraft.

6 Hyrum Smith fylte fire og
førti år i februar 1844, og Joseph
Smith åtte og tredve i desember
1843, og fra nå av vil deres
navn bli regnet blant religio-
nens martyrer, og alle som leser,
i enhver nasjon, vil bli minnet
om at Mormons bok, og denne
kirkens bok Lære og pakter,
og det kostet det nittende år-
hundres edleste blod å frem-
bringe dem, til frelse for en
fordervet verden, og hvis ilden
kan svi av et agrønt tre til Guds
herlighet, hvor lett vil den da
ikke kunne brenne opp de tørre
trær for å rense vingården fra
fordervelse. De levde for herlig-
het, de døde for herlighet, og
herlighet er deres evige beløn-
ning. Fra generasjon til genera-
sjon skal deres navn nevnes for
etterslekten som edelstener for
de helliggjorte.

d vs Nauvoo, Illinois
(USA).

e Heb 9:16–17;

L&p 136:39.
4a Jes 53:7.
5a L&p 88:74–75.

b Ether 12:36–38.
c Heb 9:16–17.

6a Luk 23:31.
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7 De var uskyldige i alt som de
ble anklaget for, som så ofte før
var bevist, og ble kun fengslet
på grunn av forræderes og
onde menneskers sammensver-
gelse; og deres uskyldige blod på
gulvet i Carthage fengsel er et
tydelig segl festet til “mormo-
nismen” som ikke kan bestrides
av noen jordisk domstol, og
deres uskyldige blod på delstaten
Illinois’ våpenskjold sammen
med delstatens brutte løfte av-
gitt av guvernøren, er et vitne

om det evige evangeliums sann-
het som en hel verden ikke kan
tilbakevise, deres uskyldige blod
på frihetens fane og på De foren-
te staters magna charta er en tals-
mann for Jesu Kristi religion som
vil røre oppriktige menneskers
hjerter i alle nasjoner, og deres
uskyldige blod — med alle marty-
rers uskyldige blod under aalte-
ret som Johannes så — vil an-
rope Hærskarenes Herre inntil
han hevner dette blod på jorden.
Amen.

KAPITTEL 136

Herrens ord og vilje gitt gjennom president Brigham Young ved Vinter-
kvarteret, Israels leir i Omaha-området på vestbredden av elven Missouri i
nærheten av Council Bluffs, Iowa ( Journal History of the Church
[Kirkens Historie i dagboksform], 14. januar 1847).

1–16: Hvordan Israels leir skal
organiseres på reisen vestover.
17–27: De hellige blir befalt å et-
terleve en rekke normer i evangeli-
et. 28–33: De hellige skulle synge,
danse, be og lære visdom. 34–42:
Profeter slått ihjel slik at de kan
hedres og de ugudelige fordømmes.

HERRENS ord og vilje angå-
ende Israels leir på deres

vandring mot vest.
2 La alle som tilhører aJesu

Kristi Kirke av Siste Dagers
Hellige og de som reiser sam-
men med dem, organiseres i
kompanier med en pakt og et
løfte om å holde alle Herren
vår Guds bud og lover.

3 La kompaniene organiseres
med kapteiner over ahundre,
kapteiner over femti og kaptei-
ner over ti, med en president og
hans to rådgivere over dem un-
der ledelse av De tolv bapostler.

4 Og dette skal være vår apakt
— at vi vil bvandre i lydighet
mot alle Herrens cforordninger.

5 La hvert kompani etter bes-
te evne skaffe til veie alle trekk-
dyr, vogner, proviant, klær
og annet nødvendig utstyr til
reisen.

6 Når kompaniene er organi-
sert, la dem av all sin styrke
gjøre forberedelser for dem som
må være tilbake.

7 La hvert kompani med sine

7a Åp 6:9.
136 2a vs Jesu Kristi

Kirke av Siste
Dagers Hellige.

3a 2M 18:21–26.
b vs Apostel.

4a vs Pakt.
b vs Vandre, vandre

med Gud.
c vs Ordinanser.
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kapteiner og presidenter ta stil-
ling til hvor mange som kan
dra avgårde førstkommende
vår, velg deretter ut et tilstrek-
kelig antall dyktige og kyndige
menn som skal ta med seg
trekkdyr, såkorn og landbruks-
redskaper og reise i forveien
for å forberede våronn.
8 La hvert kompani i forhold

til sine midler ta seg av de afat-
tige, benkene, cde faderløse og
familiene til dem som har slut-
tet seg til hæren, så ropene fra
enkene og de faderløse ikke sti-
ger opp til Herrens ører mot
dette folk.
9 La hvert kompani berede

hus og marker til dyrking av
korn til dem som blir igjen
denne gang, og dette er Herrens
vilje angående sitt folk.

10 La enhver mann bruke all
sin innflytelse og alle sine mid-
ler til å forflytte dette folk til
det sted hvor Herren skal opp-
rette en Sions astav.
11 Og hvis dere gjør dette av

et rent hjerte og i all trofasthet,
skal dere bli avelsignet, dere
skal bli velsignet med deres
storfe og med deres småfe og
med deres marker og med deres
hus og med deres familier.
12 La mine tjenere Ezra T.

Benson og Erastus Snow orga-
nisere et kompani.

13 La mine tjenere Orson Pratt

og Wilford Woodruff organisere
et kompani.

14 La mine tjenere Amasa Ly-
man og George A. Smith også
organisere et kompani.

15 Og utnevn presidenter og
kapteiner for hundre og for
femti og for ti.

16 Og la mine tjenere som er
blitt utpekt, dra ut og undervise
de hellige om dette som er min
vilje, så de kan være rede til å
dra til et fredens land.

17 Dra ut og gjør som jeg har
sagt dere, og frykt ikke for dine
fiender, for de skal ikke ha
makt til å stanse mitt verk.

18 Sion skal bli aforløst i min
egen beleilige tid.

19 Og om noen forsøker å
fremheve seg selv og ikke søker
mitt aråd, skal han ikke ha noen
makt, og hans tåpelighet skal
bli åpenbar.

20 Søk — og ahold alle løfter
dere har gitt hverandre, og bbe-
gjær ikke det som tilhører din
bror.

21 Avstå fra alt ondt, amis-
bruk ikke Guds navn, for jeg er
Herren deres Gud — ja, bderes
fedres Gud — Abrahams, Isaks
og Jakobs Gud.

22 aJeg er han som førte Israels
barn ut av landet Egypt, og min
arm er utstrakt i de siste dager
for å bfrelse mitt folk Israel.

23 Slutt å astride med hveran-

8a vs Fattig.
b vs Enke.
c Jak brev 1:27;

3 Ne 24:5.
10a vs Stav.
11a 5M 28:1–14.

vs Velsigne,
velsignet,

velsignelse.
18a L&p 100:13.
19a vs Råd.
20a vs Ærlig, ærlighet.

b vs Begjære.
21a vs Banning.

b 2M 3:6; 1 Ne 19:10.
22a 2M 13:18; Jer 2:5–7;

1 Ne 5:15;
Alma 36:28.
vs Jehova.

b Jer 30:10;
Esek 20:33–34;
L&p 38:33.

23a 3 Ne 11:29–30.
vs Strid (trette).
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dre, slutt å btale ondt om hver-
andre.

24 Avstå fra adrukkenskap, og
la deres ord tjene til å boppbygge
hverandre.
25 Hvis du låner av din neste,

skal du betale tilbake det du
har alånt, og hvis du ikke kan
betale tilbake, gå da straks og
fortell det til din neste for at
han ikke skal fordømme deg.

26 Hvis du finner noe som din
neste har amistet, skal du lete
flittig inntil du kan levere det
tilbake til ham.

27 Du skal ata godt vare på alt
du har, så du kan være en klok
bforvalter, for det er Herren din
Guds frie gave, og du er hans
forvalter.

28 Hvis du er glad, da pris
Herren med asang, med musikk,
med dans og med en bbønn full
av lovprisning og ctakksigelse.

29 Hvis du er asørgmodig, på-
kall Herren din Gud i opprik-
tighet så din sjel kan bglede seg.

30 Frykt ikke for dine fiender,
for de er i mine hender, og jeg
vil gjøre med dem som jeg fin-
ner for godt.

31 Mitt folk må aprøves i alle
ting så de kan være beredt til å
motta den bherlighet jeg har for
dem — ja, Sions herlighet — og

den som ikke vil tåle crefselse,
er ikke mitt rike verd.

32 La den som er uvitende lære
avisdom ved å bydmyke seg og
påkalle Herren sin Gud for at
hans øyne kan bli åpnet, så han
kan se og hans ører åpnet så
han kan høre,

33 for min aÅnd er sendt ut i
verden for å opplyse de ydmyke
og angrende og til de ugudeli-
ges fordømmelse.

34 Dine brødre har forkastet
dere og deres vitnesbyrd, ja den
nasjon som har adrevet dere ut,
35 og nå kommer deres ulyk-

kesdag — ja, dager med sorg
likesom en kvinne i fødselsveer
— og deres sorg skal bli stor
hvis de ikke hastig omvender
seg — ja, meget hastig.

36 For de drepte profetene og
dem som ble sendt til dem, og
de har utgytt uskyldig blod
som roper fra jorden mot dem.

37 Derfor, undre dere ikke
over disse ting, for dere er ennå
ikke arene, dere kan ennå ikke
tåle min herlighet, men dere
skal se den hvis dere er trofaste
i å holde alle mine ord som jeg
har bgitt dere — fra Adams til
Abrahams dager, fra Abraham
til Moses, fra Moses til Jesus og
hans apostler, og fra Jesus og

b L&p 20:54.
vs Ond tale.

24a vs Visdomsordet.
b L&p 108:7.

25a Sal 37:21;
Mosiah 4:28.
vs Gjeld;
Ærlig, ærlighet.

26a 3M 5:23; 5M 22:3.
27a vs Flid.

b vs Forvalter,
forvaltning.

28a vs Synge.
b vs Bønn.
c 2 Krøn 5:13;

L&p 59:15–16.
vs Takknemlig,
takknemlighet,
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29a 2 Sam 22:7.
b vs Glede.

31a L&p 101:4.
vs Motgang.

b Rom 8:18;

L&p 58:3–4.
vs Herlighet.

c vs Refse, refselse.
32a vs Visdom.

b vs Ydmyk, å
ydmyke, ydmykhet.

33a vs Hellige Ånd, Den.
34a vs Forfølge,

forfølgelse.
37a vs Ren, renhet.

b Hel 8:18.
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hans apostler til Joseph Smith
som jeg kalte på cved mine
engler — mine hjelpende tje-
nere — og ved min egen røst
fra himlene for å frembringe
mitt verk,

38 hvis grunnvoll han la og
var trofast, og jeg tok ham til
meg.

39 Mange har undret seg over
hans død, men det var nødven-
dig at han abeseglet sitt bvitnes-
byrd cmed sitt blod, så han
kunne bli hedret og de ugude-
lige bli fordømt.

40 Har jeg ikke befridd dere
fra deres afiender bare ved at
jeg har etterlatt et vitne om mitt
navn?

41 Nå, derfor, lytt, O min akir-
kes folk, og dere eldster, lytt
alle sammen, dere har mottatt
mitt brike.

42 Vær trofaste i å holde alle
mine bud for at ikke straffe-
dommer skal komme over dere
og deres tro svikte dere og deres
fiender seire over dere. Og nå,
ikke mer for denne gang. Amen
og amen.

KAPITTEL 137

Et syn gitt til profeten Joseph Smith i Kirtland tempel, Ohio, den 21.
januar 1836 (History of the Church 2:380–381). Foranledningen var
at man skulle forrette begavelsens ordinanser så langt de inntil da var
blitt åpenbart.

1–6: Profeten ser sin bror Alvin i
det celestiale rike. 7–9: Læren om
frelse for de døde blir åpenbart. 10:
Alle barn blir frelst i det celestiale
rike.

aHIMLENE ble åpnet for oss,
og jeg så Guds bcelestiale

rike og dets herlighet, om jeg
var ci eller utenfor legemet, kan
jeg ikke si.

2 Jeg så hvor overordentlig

vakker den aport er som arvin-
gene til dette rike skal gå inn
gjennom, den var som en portal
bomspent av flammer,

3 også aGuds skinnende trone
hvor bFaderen og cSønnen had-
de sitt sete.

4 Jeg så rikets skjønne gater
som lot til å være brolagt med
agull.
5 Jeg så fader aAdam og bAbra-

ham og min cfar og min dmor,

c Åp 14:6;
L&p 110:11–16;
128:19–21;
JS—H 1:30–47.

39a Mosiah 17:20;
L&p 135:3.

b vs Vitne, vitnesbyrd.
c vs Martyr,

martyrium.
40a 2M 23:22;
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b Dan 7:27.
137 1a Apg 7:55–56;

1 Ne 1:8;
Hel 5:45–49;
JS—H 1:43.

b vs Celestial herlighet.
c 2 Kor 12:2–4;

1 Ne 11:1; Moses 1:11.
2a 2 Ne 9:41; 31:17.

b 2M 24:17;
Jes 33:14–15;
Hel 5:23; L&p 130:7.

3a Jes 6:1; Esek 1:26–28.
b vs Gud, guddommen

— Gud Faderen.
c vs Gud, guddommen

— Gud Sønnen.
4a Åp 21:21; L&p 110:2.
5a vs Adam.

b L&p 132:29.
vs Abraham.

c L&p 124:19.
vs Smith, Joseph sen.

d vs Smith, Lucy Mack.
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min bror eAlvin som lenge har
vært død,
6 og undret meg over hvor-

dan han hadde fått en aarv i
dette rike all den stund han
hadde forlatt dette liv før
Herren løftet sin hånd for å
samle Israel for bannen gang
og ikke var blitt cdøpt til synde-
nes forlatelse.

7 Således lød aHerrens røst til
meg, og sa: Alle som er døde
buten kunnskap om dette evan-
gelium og som ville ha godtatt
det hvis de hadde fått anled-

ning til å bli på jorden, skal cbli
arvinger til dGuds celestiale rike.
8 Også alle som heretter kom-

mer til å dø uten kunnskap om
det, som aville ha godtatt det av
hele sitt hjerte, skal bli arvinger
til dette rike,

9 for jeg, Herren, vil adømme
alle mennesker etter deres
bgjerninger — etter deres chjer-
ters ønsker.

10 Og jeg så også at alle barn
som dør før de når aansvarsal-
deren, blir bfrelst i himmelens
celestiale rike.

KAPITTEL 138

Et syn gitt til president Joseph F. Smith i Salt Lake City, Utah, den 3.
oktober 1918. I sin åpningstale under Kirkens 89. halvårlige generalkon-
feranse, den 4. oktober 1918, fortalte president Smith at han i de foregå-
ende måneder hadde mottatt flere guddommelige tilkjennegivelser. En
handlet om Frelserens besøk til de dødes ånder mens hans legeme lå i
graven, denne hadde president Smith mottatt dagen i forveien, og den ble
skrevet ned like etter at konferansen var avsluttet. Den 31. oktober 1918
ble den forelagt rådgiverne i Det første presidentskap, De tolvs råd og
patriarken, og den ble enstemmig godkjent av dem.

1–10: President Joseph F. Smith
grunner på det Peter har skrevet
og vår Herres besøk i åndeverde-
nen. 11–24: President Smith ser
de rettferdige døde forsamlet i pa-
radis og Kristus som virker blant
dem. 25–37: Han ser hvordan for -

kynnelsen av evangeliet ble orga-
nisert blant åndene. 38–52: Han
ser Adam, Eva og mange av de
hellige profeter i åndeverdenen, og
de betraktet sin tilstand som ånder
før sin oppstandelse som et fan-
genskap. 53–60: De rettferdige

e JS—H 1:4.
6a vs Frelse for de

døde.
b Jes 11:11;

1 Ne 22:10–12;
Jak bok 6:2.
vs Israel — Israels
innsamling.

c Joh 3:3–5;
2 Ne 9:23;
Ether 4:18–19;

L&p 76:50–52; 84:74.
vs Dåp, døpe.

7a Hel 5:30.
vs Åpenbaring.

b jso, 1 Pet 4:6;
2 Ne 9:25–26;
Mosiah 15:24.

c L&p 76:50–70.
d vs Celestial

herlighet.
8a Alma 18:32;

L&p 6:16.
9a Åp 20:12–13.

vs Dom, den siste
eller endelige.

b vs Gjerninger.
c L&p 64:34.

vs Hjerte.
10a vs Ansvarlig.

b vs Frelse — Frelse
for barn.
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døde i våre dager, fortsetter sitt
arbeide i åndenes verden.

DEN 3. oktober 1918 satt jeg
på mitt værelse ai dype tan-

ker over Skriftene,
2 og reflekterte over det store

asonoffer som ble utført av Guds
Sønn for verdens bforløsning,
3 og den store og vidunderlige

akjærlighet Faderen og Sønnen
viste ved å la bForløseren kom-
me inn i verden,
4 slik at gjennom hans afor-

soning og ved å badlyde
evangeliets prinsipper, kunne
menneskeheten bli frelst.
5 Mens jeg var opptatt av dette,

gikk mine tanker tilbake til det
apostelen Peter skrev til de
første hellige som var ad-
spredt rundt omkring i aPontus,
Galatia, Kappadokia og andre
deler av Asia hvor evangeliet
var blitt forkynt etter Herrens
korsfestelse.

6 Jeg slo opp i Bibelen og leste
fra det tredje og fjerde kapittel
i Peters første brev, og mens
jeg leste, gjorde følgende vers
sterkt inntrykk på meg, mer
enn de noensinne tidligere
hadde gjort:

7 “For også Kristus led en
gang for synder, en rettferdig
for urettferdige, for å føre oss

frem til Gud, han som led døden
i kjødet, men ble levendegjort i
Ånden.

8 I denne gikk han også bort
og preket for åndene som var ai
varetekt,

9 de som tidligere var ulydige,
den gang da Guds langmodig-
het ventet i Noahs dager, mens
arken ble bygget. I den ble noen
få, det er åtte sjeler, frelst ved
vann.“ (1. Peter 3:18–20.)

10 “For derfor ble evangeliet
forkynt også for døde, for at de
vel skulle dømmes som men-
nesker i kjødet, men leve som
Gud i ånden.” (1. Peter 4:6.)

11 Mens jeg fordypet meg i
disse ting som er askrevet, ble
min bforstands øyne åpnet og
Herrens Ånd chvilte på meg, og
jeg så hærskarene av de ddøde,
både små og store.

12 Og utallige av ade rettferdi-
ge ånder var forsamlet på ett
sted, de som hadde vært btro-
faste i Jesu vitnesbyrd mens de
levde på jorden,

13 og som hadde frembragt
aoffer i likhet med Guds Sønns
store offer og hadde blidd treng-
sel for sin Forløsers navn.

14 Alle disse hadde forlatt
dette jordeliv urokkelige i ahå-
pet om en boppstandelse i her-
lighet ved cGud Faderens og

138 1a vs Fordype seg.
2a Mat 20:28.

vs Forsoning.
b vs Forløsningsplan.

3a Joh 3:16.
vs Kjærlighet.

b vs Forløser.
4a Trosart 1:3.

b Mat 7:21.
vs Lydighet, lydig,
(ad)lyde.

5a 1 Pet 1:1.
8a Jes 61:1;

Luk 4:18;
L&p 76:73–74; 88:99.

11a vs Skriftene —
Skriftenes verdi.

b Ef 1:18;
L&p 76:10, 12, 19.

c Jes 11:2.
d vs Ånd.

12a L&p 76:69–70.

b L&p 6:13; 51:19;
76:51–53.

13a vs Offergaver, offer.
b Mat 5:10–12.

14a Ether 12:4;
Moroni 7:3, 40–44.
vs Håp.

b vs Oppstandelse.
c vs Gud, guddommen

— Gud Faderen.
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hans dEnbårne Sønns Jesu Kristi
enåde.
15 Jeg så at de var fylt av aglede

og lykksalighet og frydet seg
sammen fordi dagen da de
skulle bli utfridd, var nær for
hånden.

16 De var forsamlet og ven-
tet på at Guds Sønn skulle
komme til aåndeverdenen for
å erklære at de var løst fra
bdødens bånd.

17 Deres sovende støv skulle
agjenopprettes til sin fullkomne
skikkelse, bben på ben ikledd
sener og kjøtt, cånden og lege-
met skulle gjenforenes for aldri
mer å skilles ad, så de kunne
motta en fylde av dglede.
18 Mens denne store skare

ventet, samtalte med hverandre
og frydet seg over timen for sin
utfrielse fra dødens lenker, viste
Guds Sønn seg og kunngjorde
afrihet for de fangne som hadde
vært trofaste.
19 Og der aforkynte han for

dem det evige bevangelium,
læren om oppstandelsen og
menneskehetens forløsning fra
cfallet og fra personlige synder
på domvendelselsens betingelser.
20 Men til de aurettferdige

gikk han ikke, og til de ugude-

lige og uomvendte som hadde
levd et burent liv mens de var i
kjødet, opplot han ikke sin røst.

21 Ei heller fikk de som hadde
gjort opprør og hadde forkastet
de fordums profeters advarsler
og vitnesbyrd, erfare hans nær-
vær eller se hans åsyn.

22 Der hvor disse var, rådet
amørke, men blant de rettferdige
var det bfred,

23 og de hellige frydet seg
over sin aforløsning og bbøyde
kne og anerkjente Guds Sønn
som sin Forløser og Befrier fra
døden og fra chelvetes lenker.
24 Deres ansikter skinte, og

autstrålingen fra Herrens nær-
vær hvilte over dem, og de
blovpriste hans hellige navn
med sang.

25 Jeg var slått av forundring,
for jeg forsto at Frelseren til-
bragte omtrent tre år av sin
virksomhet blant jødene og de
som var av Israels hus, og at
han anstrengte seg for å lære
dem det evige evangelium og
kalle dem til omvendelse.

26 Og likevel, til tross for de
mektige gjerninger og mirakler
han utførte og den store akraft
og myndighet han forkynte
sannheten med, var det likevel

d vs Enbårne.
e vs Nåde.

15a Jes 51:11;
Alma 40:12.

16a Luk 23:43;
Alma 40:11–12.
vs Paradis.

b Mormon 9:13.
17a 2 Ne 9:10–13.

b Esek 37:1–14.
c L&p 93:33–34.
d vs Glede.

18a Jes 61:1.

vs Frelse for
de døde.

19a L&p 76:72–74.
b vs Evangelium.
c vs Fall, Adam

og Evas.
d vs Omvende,

omvendelse.
20a Alma 40:13–14.

vs Helvete;
Ugudelig(e).

b 1 Ne 10:21.
22a vs Mørke, åndelig.

b vs Fred.
23a vs Forløsningsplan.

b Rom 14:11;
Mosiah 27:31.

c 2 Ne 1:13;
Alma 12:11.

24a Sal 104:1–2;
Jes 60:19;
Åp 22:5;
JS—H 1:17.
vs Lys, Kristi lys.

b vs Synge.
26a 1 Ne 11:28.
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bare noen få som lyttet til hans
røst og frydet seg i hans nær-
vær og mottok frelse fra hans
hånd.
27 Men hans virksomhet blant

de døde var begrenset til aden
korte tiden mellom korsfestel-
sen og oppstandelsen,

28 og jeg tenkte med forun-
dring på det Peter hadde sagt
— at Guds Sønn forkynte for
åndene som var i varetekt, de
som tidligere hadde vært uly-
dige den gang da Gud ventet
tålmodig i Noahs dager — og
hvordan det var mulig for ham
å forkynne for disse ånder og
utføre det nødvendige arbeide
blant dem på så kort tid.

29 Og mens jeg undret meg
over dette, ble mine øyne åpnet
og amin forstand ble opplyst,
og jeg forsto at Herren ikke
gikk personlig for å undervise
de ugudelige og ulydige som
hadde forkastet sannheten,

30 men se, blant de rettferdige
organiserte han sine styrker
og utpekte sendebud, ikledd
akraft og myndighet, og ga dem
i oppdrag å bringe evangeliets
lys til dem som befant seg i
bmørke, ja, til calle menneskenes
ånder, og således ble evangeliet
forkynt for de døde.

31 Og de utvalgte sendebud

gikk ut for å forkynne anådens
dag fra Herren og kunngjøre
bfrihet for de fangne som var
bundet, ja, for alle som ville
omvende seg fra sine synder og
motta evangeliet.

32 Således ble evangeliet for-
kynt for dem som adøde i sine
synder uten bkunnskap om
sannheten, eller i overtredelse
ved å forkaste profetene.

33 Disse ble undervist i atro på
Gud, omvendelse fra synd,
bstedfortredende dåp til csyn-
denes forlatelse, dDen Hellige
Ånds gave ved håndspåleggelse,

34 og i alle evangeliets øvrige
prinsipper som de måtte kjenne
for å kvalifisere seg, så de kunne
adømmes som mennesker i kjø-
det, men leve som Gud i ånden.

35 Og således ble det gjort
kjent blant de døde, både små
og store, de urettferdige såvel
som de trofaste, at forløsning
var tilveiebragt gjennom aGuds
Sønns offer på bkorset.
36 Og således ble det gjort

kjent at vår Forløser tilbragte
sin tid mens han oppholdt seg i
åndenes verden med å instruere
og forberede de trofaste ånder
til aprofetene som i kjødet hadde
vitnet om ham,

37 så de kunne bringe forløs-
ningens budskap til alle de døde

27a Mark 8:31.
29a L&p 76:12.
30a Luk 24:49.

b vs Mørke, åndelig.
c L&p 1:2.

31a Jes 61:2; Luk 4:17–19.
b vs Fri, frihet.

32a Joh 8:21–24.
b L&p 128:5.

vs Kunnskap.

33a Trosart 1:4.
vs Tro.

b vs Dåp, døpe —
Dåp for de døde;
Ordinanser —
Stedfortredende
ordinans.

c vs Syndsforlatelse.
d vs Hellige Ånds

gave, Den.

34a vs Dom, den siste
eller endelige.

35a Alma 34:9–16.
vs Forsoning;
Offergaver, offer.

b vs Kors;
Korsfestelse.

36a L&p 138:57.
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som han ikke selv kunne gå til
på grunn av deres aopprør og
overtredelse, slik at de gjen-
nom hans tjeneres virksomhet
også kunne få høre hans ord.
38 Blant de store og mektige

som befant seg i denne store
skare av de rettferdige, var fader
aAdam, Den gamle av dage og
alles far,

39 og vår strålende moder
aEva med mange av hennes tro-
faste døtre som hadde levd ned
gjennom tidene og dyrket den
sanne og levende Gud.
40 aAbel, den første bmartyr,

var der, og hans bror cSet, en av
de store som var di sin far
Adams uttrykte bilde.
41 aNoah, som ga advarsel om

vannflommen, bSem, den store
chøyprest, dAbraham, de trofas-
tes far, eIsak, fJakob, og Moses,
gIsraels store lovgiver,
42 og aJesaja som forkynte ved

profeti at Forløseren ble salvet
for å forbinde dem som hadde
et sønderknust hjerte, og for å
kunngjøre frihet for bde fangne
og åpne cfengslet for dem som
var bundet, var også der.

43 Videre var aEsekiel der,
han som i et syn ble vist den
store dal med btørre ben, som
skulle iklés kjøtt og komme
frem i de dødes coppstandelse
som levende sjeler,

44 aDaniel, som forutså og for-
utsa opprettelsen av bGuds rike
i de siste dager, et rike som aldri
mer skulle ødelegges eller
overlates til noe annet folk.

45 aElias, som var sammen
med Moses på bforklarelsens
berg,

46 og aMalakias, profeten som
vitnet om at bElijah skulle kom-
me — han som også Moroni
talte om til profeten Joseph
Smith og erklærte at han skulle
komme før cHerrens store og
forferdelige dag — disse var
også der.

47 Profeten Elijah skulle plante
i abarnas hjerter de løfter som
ble gitt til deres fedre,

48 og innvarsle adet store
arbeide som skulle utføres i
bHerrens templer i cevangelie-
utdelingen i tidenes fylde, så
de døde kunne bli forløst og
barna dbeseglet til sine foreldre,

37a L&p 138:20.
vs Opprør.

38a vs Adam.
39a Moses 4:26.

vs Eva.
40a vs Abel.

b vs Martyr,
martyrium.

c vs Set.
d 1M 5:3; Moses 6:10.

41a vs Noah, patriark
i Bibelen.

b vs Sem.
c vs Høyprest.
d 1M 17:1–8.

vs Abraham.
e 1M 21:1–5.

vs Isak.
f 1M 35:9–15.

vs Jakob, sønn
av Isak.

g vs Moses.
42a vs Jesaja.

b Jes 61:1–2.
c vs Helvete.

43a vs Esekiel.
b Esek 37:1–14.
c vs Oppstandelse.

44a vs Daniel.
b Dan 2:44–45.

vs Rike, Guds eller
himmelens.

45a vs Elias.
b vs Forklarelse.

46a Mal 4:5–6;
JS—H 1:36–39.
vs Malakias.

b L&p 110:13–15.
vs Elijah.

c vs Annet komme,
Jesu Kristi.

47a L&p 128:17.
48a vs Frelse for

de døde.
b vs Tempel,

Herrens hus.
c vs Evangelieutdeling.
d vs Familie — Den

evige familie;
Besegle, besegling.
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for at ikke hele jorden skulle bli
slått med en forbannelse og
lagt øde ved hans komme.
49 Alle disse, og mange flere

— ja, også aprofetene som var
blant nephittene og vitnet om
Guds Sønns komme — gikk
omkring i denne store skare og
ventet på sin befrielse,

50 for de døde hadde betraktet
sine aånders lange adskillelse fra
legemet som et bfangenskap.
51 Herren underviste disse,

og han ga dem akraft til å kom-
me frem etter at han selv var
oppstanden fra de døde, for å
tre inn i hans Faders rike for
der å bli kronet med budødelig-
het og cevig liv,

52 og fra dette tidspunkt fort-
sette sitt arbeide slik Herren
hadde lovet og få del i alle avel-
signelser som ble forbeholdt
dem som elsker ham.

53 Profeten Joseph Smith og
min far Hyrum Smith, Brigham
Young, John Taylor, Wilford
Woodruff og andre utvalgte
ånder som var blitt aholdt tilba-
ke for å komme frem i tidenes
fylde for å være med og blegge
grunnvollen til dette store siste-
dagers-verk,

54 herunder byggingen av
templene og utførelsen av or-

dinanser i dem for de adødes
forløsning, disse var også i
åndeverdenen.

55 Jeg så at de også var blant de
aedle og store som ble butvalgt i
begynnelsen til ledere i Guds
kirke.

56 Ja, før de ble født, mottok
de, sammen med mange andre,
sine første leksjoner i åndenes
verden og ble aforberedt til å
komme frem i bHerrens beleilige
tid for å arbeide i hans cvingård
med å frelse menneskenes sjeler.

57 Jeg så at de trofaste aeldster
i denne evangelieutdeling når
de forlater jordelivet, fortsetter
sitt arbeide med å forkynne
omvendelsens og forløsningens
evangelium gjennom Guds En-
bårne Sønns offer blant dem
som er bi mørke og under syn-
dens trelldom i den store verden
hvor de dødes ånder befinner
seg.

58 De døde som omvender
seg, vil bli aforløst ved å adlyde
bordinansene i Guds hus.

59 Og etter at de har sonet
straffen for sine overtredelser
og er avasket rene, skal de motta
en belønning i overensstem-
melse med sine bgjerninger, for
de er arvinger til frelse.

60 Således ble synet om de

49a Hel 8:19–22.
50a vs Ånd.

b L&p 45:17.
51a 1 Kor 6:14;

Alma 40:19–21.
b vs Udødelig,

udødelighet.
c L&p 29:43.

vs Evig liv.
52a Jes 64:3;

1 Kor 2:9;

L&p 14:7.
53a vs Forutbeskikkelse.

b L&p 64:33.
54a vs Ordinanser —

Stedfortredende
ordinans.

55a Abr 3:22–24.
b vs Forutbeskikkelse.

56a Job 38:4–7;
Alma 13:3–7.

b Apg 17:24–27.

c Jak bok 6:2–3.
vs Herrens vingård.

57a vs Eldste.
b vs Helvete.

58a vs Forløse, forløst,
forløsning.

b vs Ordinanser.
59a Alma 5:17–22.

vs Tilgi.
b vs Gjerninger.
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dødes forløsning åpenbart for
meg, og jeg bærer vitnesbyrd
om det, og gjennom vår Herre

og Frelser, Jesu Kristi velsig-
nelse, vet jeg at det er asant.
Slik er det. Amen.

OFFISIELL ERKLÆRING — 1
Til alle det måtte angå:

Ifølge pressemeldinger som av politiske grunner er blitt utsendt
fra Salt Lake City, og som er vidt utbredt, hevdes det at Utah-kom-
misjonen i sin ferske rapport til innenriksministeren påstår at det
fremdeles inngås polygame ekteskap og at mer enn førti slike ekte-
skap er blitt inngått i Utah siden juni måned eller i løpet av innevæ-
rende år, og at Kirkens ledere i offentlige taler har undervist om,
oppmuntret og oppfordret til å fortsette å praktisere mangegifte —

Som president for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
erklærer jeg herved høytidelig at disse beskyldningene er falske.
Vi underviser ikke om polygami eller mangegifte og tillater heller
ikke at noen praktiserer det, og jeg avviser bestemt at det er
inngått førti eller noe annet antall polygame ekteskap i våre templer
eller på noe annet sted i territoriet i det angitte tidsrom.

Ett tilfelle er innrapportert hvor partene påsto at ekteskapet ble
inngått i Endowment House i Salt Lake City våren 1889, men jeg
har ikke vært istand til å finne ut hvem som utførte vielsen, og det
som måtte ha skjedd i dette tilfellet, har funnet sted uten min
viten. På grunn av denne ubekreftede påstand ble Endowment
House straks revet etter ordre fra meg.

Ettersom kongressen har vedtatt lover som forbyr polygame
ekteskap og landets høyesterett har sagt at disse lovene er i pakt
med landets grunnlov, erklærer jeg herved at jeg akter å innordne
meg disse lovene, og med den innflytelse jeg har over medlemmene
i den Kirke jeg presiderer over, vil jeg be dem om å gjøre det samme.

Det finnes ikke noe som jeg eller mine medarbeidere har undervist
om i Kirken i det angitte tidsrom som med rimelighet kan oppfat-
tes som noen oppfordring eller oppmuntring til mangegifte, og
hvis noen eldste i Kirken har ordlagt seg slik at han tilsynelatende
har forfektet en slik lære, har han straks blitt irettesatt. Og jeg
erklærer nå offentlig at mitt råd til de siste-dagers-hellige er at de
ikke skal inngå ekteskap som er forbudt ved landets lov.

WILFORD WOODRUFF
President i Jesu Kristi Kirke av

Siste Dagers Hellige

60a vs Sannhet.
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President Lorenzo Snow foreslo følgende:
“Jeg foreslår at vi, idet vi anerkjenner Wilford Woodruff som

president i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige og som det
eneste menneske på jorden som for tiden er i besittelse av nøklene
til beseglingsordinansene, betrakter ham som fullt bemyndiget i
kraft av sin stilling til å utstede det manifest som vi nå har hørt
opplest og som er datert den 24. september 1890, og at vi som en
Kirke forsamlet til generalkonferanse aksepterer hans erklæring
om polygame ekteskap som autoritativ og bindende.”

Dette forslag ble enstemmig vedtatt.
Salt Lake City, Utah, den 6. oktober 1890.

UTDRAG FRA TRE TALER AV
PRESIDENT WILFORD WOODRUFF

ANGÅENDE MANIFESTET

Herren vil aldri tillate meg eller noen annen mann som er president for denne
Kirke å lede dere på villspor. Det er ikke ifølge programmet. Det er heller ikke
Guds hensikt. Hvis jeg skulle forsøke det, ville Herren fjerne meg fra min stilling,
og det vil han gjøre med ethvert annet menneske som forsøker å lede menneske-
nes barn på villspor og bort fra Guds orakler og fra deres plikt. (Fra Kirkens 61.
halvårlige generalkonferanse, mandag den 6. oktober 1890 i Salt Lake City, Utah.
Gjengitt i Deseret Evening News den 11. oktober 1890, s. 2.)

Det spiller ingen rolle hvem som lever eller hvem som dør eller hvem som er
kalt til å lede denne Kirke, de er nødt til å lede den ved inspirasjon fra Den
Allmektige Gud. Hvis de ikke gjør det på den måten, kan de ikke gjøre det i det
hele tatt. . . .

I den senere tid har jeg mottatt noen åpenbaringer som for meg er meget
viktige, og jeg vil nå fortelle dere hva Herren har fortalt meg. La meg få minne
dere om det som kalles for manifestet. . . .

Herren har bedt meg om å stille de siste-dagers-hellige et spørsmål, og han
fortalte meg også at hvis de ville lytte til det jeg fortalte dem og besvare det
spørsmål som ble stilt dem ved Guds Ånd og kraft, ville de alle besvare det på
samme måte, og alle ville ha den samme tro med hensyn til denne saken.

Spørsmålet lyder slik: Hvilken kurs gjør de siste-dagers-hellige klokest i å følge
— enten å fortsette med å forsøke å praktisere mangegifte når landets lover går i
mot det, seksti millioner mennesker motsetter seg det, og ta den belastning det
vil være at alle templer blir beslaglagt og går tapt, at alle ordinanser der blir
stanset både for de levende og de døde, at Det første presidentskap, De tolv og
Kirkens familieoverhoder blir fengslet, at medlemmenes personlige eiendeler
blir beslaglagt (alt dette ville i seg selv stanse en slik praksis), eller at vi — etter
alt vi har gjort og gjennomgått ved å følge dette prinsipp, innstiller denne praksis
og innordner oss under loven slik at profetene, apostlene og fedrene derved kan
få være hjemme så de kan undervise folket, ivareta Kirkens plikter og også la de
hellige få beholde templene slik at de kan utføre evangeliets ordinanser både for
de levende og de døde?

Herren viste meg ved syn og åpenbaring nøyaktig hva som ville skje hvis vi
ikke stanset denne praksis. Hvis vi ikke hadde stanset den, ville dere ikke hatt
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bruk for . . . noen av disse menn i Logan tempel, for alle ordinanser ville blitt
stanset overalt i Sions land. Forvirringen ville råde i hele Israel, og mange menn
ville bli satt i fengsel. Disse vanskelighetene ville ha rammet hele Kirken, og vi
ville ha blitt tvunget til å slutte med å praktisere dette. Spørsmålet er nå om det
skulle stanses på denne måten eller på den måten Herren har åpenbart for oss så
våre profeter, apostler og fedre kunne være frie menn og folket få beholde
templene så de døde kunne bli forløst. Et stort antall er allerede blitt befridd av
dette folk fra fengslet i åndenes verden, og skal arbeidet fortsette eller stanse
opp? Det er dette spørsmålet jeg legger frem for de siste-dagers-hellige. Dere må
selv ta stilling til det, og jeg vil at dere selv skal besvare det. Jeg skal ikke besvare
det, men jeg forteller dere at nøyaktig i denne situasjon ville vi som et folk ha
befunnet oss, hvis vi ikke hadde foretatt oss det vi nå har gjort.

. . . Jeg så nøyaktig hva som ville ha skjedd hvis ikke noe ble gjort. Jeg har vært
påvirket av denne ånd i lengre tid, men jeg vil gjerne si følgende: Jeg skulle ha latt
alle templene fare ut av våre hender, selv skulle jeg ha gått i fengsel med hver
eneste annen mann, hvis ikke himmelens Gud hadde befalt meg å gjøre det jeg
gjorde, og da timen kom at jeg ble befalt å gjøre det, sto alt klart for meg. Jeg gikk
fremfor Herren, og jeg skrev det Herren ba meg om å skrive. . . .

Jeg lar det være opp til dere å overveie og vurdere saken. Herren arbeider med
oss. (Konferanse i Cache stav, Logan, Utah søndag den 1. november 1891. Gjen-
gitt i Deseret Weekly, den 14. november 1891.)

Jeg vil nå fortelle dere hva som ble åpenbart til meg og hva Guds Sønn utførte i
dette. . . . Alle disse ting ville ha skjedd, så sant Den Allmektige Gud lever, hvis
ikke manifestet var blitt utstedt. Derfor var Guds Sønn villig til å la dette bli
fremlagt for Kirken og for verden i en hensikt bare han selv kjenner. Herren
hadde bestemt at Sion skulle opprettes. Han hadde fastsatt at dette tempel skulle
fullføres. Han hadde bestemt at frelse for de levende og de døde skulle bli gitt i
disse fjelldalene. Og Den Allmektige Gud bestemte også at djevelen ikke skulle
kullkaste det. Hvis dere kan forstå det, er dette nøkkelen til manifestet. (Fra en
tale under 6. sesjon i forbindelse med innvielsen av Salt Lake tempel i april 1893.
Maskinskrevet kopi av innvielsesseremoniene som finnes i Kirkens historiske
avdeling, Salt Lake City, Utah.)

OFFISIELL ERKLÆRING — 2

Til alle det måtte angå:
Den 30. september 1978 ved den 148. halvårlige generalkonferanse i

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ble følgende fremlagt av president
N. Eldon Tanner, førsterådgiver i Kirkens første presidentskap:

I begynnelsen av juni i år bekjentgjorde Det første presidentskap
at president Spencer W. Kimball hadde mottatt en åpenbaring om
å gi prestedømmets og templets velsignelser til alle verdige,
mannlige medlemmer av Kirken. President Kimball har bedt meg
underrette konferansen om at han etter å ha mottatt denne åpen-
baringen som kom til ham etter langvarig meditasjon og bønn i de
fredfylte rom i det hellige tempel, fremla den for sine rådgivere
som godtok og godkjente den, og den ble etter dette fremlagt for
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De tolv apostlers quorum som enstemmig godkjente den. Etter
dette ble den fremlagt for alle de andre generalautoritetene som
også ga sin enstemmige tilslutning.

President Kimball har bedt meg lese dette brevet nå:

8. juni 1978.
Til alle embedsmenn i prestedømmet på general- og lokalplan i
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige over hele verden.
Kjære brødre:

Ettersom vi har vært vitne til hvordan Herrens verk har bredt
seg utover jorden, har vi vært takknemlige for at folk i mange land
har reagert positivt på budskapet i det gjengitte evangelium og
har sluttet seg til Kirken i stadige stigende antall. Dette har i neste
omgang inspirert oss og gitt oss et ønske om å la alle verdige med-
lemmer av Kirken få del i alle rettigheter og velsignelser som
evangeliet tilbyr.

Fordi vi har vært oppmerksom på de løfter som er gitt av Kirkens
profeter og presidenter som er gått forut for oss om at en gang i
Guds evige plan vil alle våre brødre som er verdige, motta preste-
dømmet, og har sett den trofasthet som er vist av dem for hvem
prestedømmet er blitt holdt tilbake, har vi lenge og oppriktig bedt
inntrengende for disse våre trofaste brødre og har tilbragt mange
timer i templets øverste sal i bønn og påkallelse om guddommelig
veiledning fra Herren.

Han har hørt våre bønner, og ved åpenbaring har han bekreftet
at den lenge bebudede dag nå er kommet da enhver trofast og
verdig mann i Kirken kan motta det hellige prestedømme, med
kraft til å utøve dets guddommelige myndighet og sammen med
sine kjære få del i alle velsignelser som strømmer derfra, herunder
også templets velsignelser. Følgelig kan alle verdige, mannlige
medlemmer av Kirken ordineres til prestedømmet uten hensyn til
rase eller farge. Prestedømsledere pålegges å følge de retningslinjer
som gjelder for grundig intervju av alle kandidater som skal ordine-
res til enten Det aronske eller Det melkisedekske prestedømme
for å påse at de tilfredsstiller de fastsatte normer for verdighet.

Vi erklærer høytidelig at Herren nå har tilkjennegitt sin vilje for
å kunne velsigne alle sine barn over hele jorden som vil lytte til
hans bemyndigede tjeneres røst og forberede seg til å motta alle
evangeliets velsignelser.

Med vennlig hilsen
Spencer W. Kimball
N. Eldon Tanner
Marion G. Romney

Det første presidentskap
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Idet vi anerkjenner Spencer W. Kimball som profet, seer og
åpenbarer og president for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helli-
ge, foreslås det at vi som en beslutningsdyktig forsamling godtar
denne åpenbaring som Herrens ord og vilje. Alle som er enige,
viser det ved å rekke opp sin høyre hånd. Hvis noen er i mot, kan
de vise det ved det samme tegn.

Dette forslag ble enstemmig vedtatt.
Salt Lake City, Utah, den 30. september 1978.
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INNLEDNING

Den kostelige perle er et utvalg av utsøkt stoff som berører
mange viktige sider ved Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers

Helliges tro og lære. Dette stoffet ble frembragt av profeten Joseph
Smith og ble utgitt i Kirkens tidsskrifter på hans tid.

Den første samling stoff med tittelen Den kostelige perle ble
laget i 1851 av Franklin D. Richards som dengang var et medlem
av De tolvs råd og president for Den britiske misjon. Hensikten
var å sørge for at enkelte viktige artikler som bare hadde hatt
begrenset utbredelse på Joseph Smiths tid, ble lettere tilgjengelig.
Etter hvert som Kirkens medlemstall økte over hele Europa og
Amerika, ble det behov for å gjøre dette stoffet tilgjengelig. Den
kostelige perle ble flittig brukt og ble senere et av Kirkens stan-
dardverker etter initiativ fra Det første presidentskap og general-
konferansen i Salt Lake City den 10. oktober 1880.

Innholdet er blitt revidert flere ganger etter hvert som Kirkens
behov har gjort det nødvendig. I 1878 ble det lagt til enkelte deler
av Mose bok som ikke var med i den første utgaven. I 1902 tok
man ut enkelte deler av Den kostelige perle som også sto i Lære
og pakter. Inndeling i kapitler og vers med fotnoter fant sted i
1902. Den første utgaven med to kolonner og stikkordregister
kom i 1921. Ingen andre forandringer ble foretatt før i april 1976
da to åpenbaringer ble tatt inn. I 1979 ble disse to åpenbaringene
tatt ut av Den kostelige perle og flyttet til Lære og pakter hvor de
nå er å finne som kapittel 137 og 138. I den nåværende utgaven er
det foretatt noen forandringer for å bringe teksten på linje med
tidligere dokumenter.

Her er en kort oversikt over det nåværende innhold:
Utdrag fra Mose bok. Et utdrag fra 1. Mosebok hentet fra Joseph

Smiths oversettelse av Bibelen som han påbegynte i juni 1830
(History of the Church, 1:98–101, 131–139).

Abrahams bok. En oversettelse av noen egyptiske papyrusruller
som kom Joseph Smith i hende i 1835 og som inneholdt opptegnelser
av patriarken Abraham. Denne oversettelsen ble utgitt som føljetong
i Times and Seasons, første gang den 1. mars 1842 i Nauvoo, Illinois
(History of the Church, 4:519–534).

Joseph Smith—Matteus. Et utdrag av Matteus’ vitnesbyrd i Joseph
Smiths oversettelse av Bibelen (se Lære og pakter 45:60–61 hvor
han får guddommelig befaling om å begynne oversettelsen av Det
nye testamente).

Joseph Smith—Historie. Utdrag fra Joseph Smiths offisielle vit-
nesbyrd og historie som han utarbeidet i 1838 og som ble utgitt
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som føljetong i Times and Seasons i Nauvoo, Illinois, og begynte
den 15. mars 1842 (History of the Church, 1:1–44).

Trosartiklene i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Dette er en
uttalelse av Joseph Smith utgitt i Times and Seasons den 1. mars 1842
sammen med en kort beskrivelse av Kirkens historie, bedre kjent
under navnet Wentworth-brevet (History of the Church, 4:535–541).
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Utdrag fra Mose bok

Et utdrag av oversettelsen av Bibelen slik det ble åpenbart til profeten
Joseph Smith, fra juni 1830 til februar 1831.

KAPITTEL 1

(Juni 1830)

Gud åpenbarer seg for Moses —
Moses blir forklaret — Satan kon-
fronterer ham — Moses ser mange
verdener som er bebodd — Verde-
ner uten tall ble skapt av Sønnen
— Guds gjerning og herlighet er å
tilveiebringe mennesket udødelig-
het og evig liv.

GUDS ord som han atalte til
bMoses en gang da Moses

ble ført opp på et meget høyt
fjell,

2 og han aså Gud bansikt til
ansikt, og han talte med ham,
og cGuds herlighet hvilte på
Moses, derfor kunne Moses dtåle
hans nærvær.

3 Og Gud talte til Moses og sa:
Se, jeg er aGud Herren Den All-
mektige, og bUendelig er mitt
navn, for jeg er uten dagers be-
gynnelse eller års ende, og er
ikke dette uendelig?

4 Og se, du er min sønn, der-
for ase, og jeg vil vise deg bmine
henders gjerninger, men ikke
alle, for mine cgjerninger er
duten ende, og også mine eord,
for de opphører aldri.

5 Derfor kan intet menneske
skue alle mine gjerninger uten
at det ser all min herlighet, og
intet menneske kan se all min
herlighet og deretter forbli i
kjødet på jorden.

6 Og jeg har et verk for deg,
Moses, min sønn, og du er i min
aEnbårnes blignelse, og min En-
bårne er og skal være cFrelseren,
for han er full av dnåde og esann-
het, men det er fingen Gud foru-
ten meg, og alle ting er for mitt
åsyn, for jeg gkjenner dem alle.

7 Og nå, se, denne ene ting
viser jeg deg, Moses, min sønn,
for du er i verden, og nå viser
jeg den for deg.

8 Og det skjedde at Moses så
og skuet den aklode hvorpå han
var skapt, og Moses bskuet ver-

1 1a Alma 12:30;
Moses 1:42.

b vs Moses.
2a 2M 3:6; 33:11;

Joh 1:18; 6:46;
Ether 3:6–16;
Moses 1:11.
jso, 2M 33:20, 23.

b 4M 12:6–8; 5M 34:10;
L&p 17:1.

c 5M 5:24;
Moses 1:13–14, 25.
vs Herlighet.

d vs Forklarelse.
3a Åp 11:17; 19:6;

1 Ne 1:14; 121:4.

vs Gud,
guddommen.

b Jes 63:16;
L&p 19:9–12;
Moses 7:35.
vs Uendelig.

4a Moses 7:4.
b Moses 7:32, 35–37.
c Sal 40:6;

L&p 76:114.
d Sal 111:7–8;

Moses 1:38.
e 2 Ne 9:16;

L&p 1:37–39.
vs Guds ord.

6a vs Enbårne.

b 1M 1:26;
Ether 3:14–15;
Moses 1:13–16.

c vs Frelser.
d Joh 1:14, 17;

Alma 13:9.
vs Nåde.

e Moses 5:7.
f 1 Kong 8:60;

Jes 45:5–18, 21–22.
g 1 Ne 9:6; 2 Ne 9:20;

Alma 18:32;
L&p 38:1–2.
vs Allvitende.

8a Moses 2:1.
b Moses 1:27.
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den og dens ender og alle men-
neskenes barn som er og som
var skapt, og han cundret og for-
undret seg storlig over dette.

9 Og Guds nærvær trakk seg
bort fra Moses så hans herlighet
ikke hvilte på Moses, og Moses
ble overlatt til seg selv. Og da
han ble overlatt til seg selv, falt
han til jorden.

10 Og det skjedde at et tidsrom
av mange timer gikk før Moses
igjen fikk sin naturlige astyrke
som menneske, og han sa til seg
selv: Nå, av denne grunn vet jeg
at bmennesket er intet, noe jeg
aldri hadde forestilt meg.
11 Men nå har mine egne øyne

sett aGud, dog ikke mine bnatur-
lige, men mine åndelige øyne,
for mine naturlige øyne kunne
ikke ha skuet, for jeg ville ha
cvisnet bort og domkommet i
hans nærvær, men hans herlig-
het hvilte på meg, og jeg skuet
hans eåsyn, for jeg ble fforklaret
for hans åsyn.

12 Og det skjedde at da Moses
hadde sagt disse ord, se, da
kom aSatan og bfristet ham og
sa: Moses, menneskesønn, tilbe
meg.
13 Og det skjedde at Moses så

på Satan og sa: Hvem er du?
For se, jeg er en aGuds sønn i
hans Enbårnes lignelse, og hvor

er din herlighet så jeg skulle
tilbe deg?

14 For se, jeg kunne ikke se på
Gud uten at hans herlighet hvil-
te på meg, og jeg ble aforklaret
for hans åsyn. Men som et al-
minnelig menneske kan jeg se
på deg. Er det ikke virkelig slik?

15 Velsignet være min Guds
navn, for hans Ånd har ikke helt
forlatt meg, og hvor er ellers din
herlighet, for den er mørke for
meg? Og jeg kan skjelne mellom
deg og Gud, for Gud sa til meg:
aTilbe Gud, for ham alene skal
du btjene.
16 Vik bort, Satan, bedra meg

ikke, for Gud sa til meg: Du er
etter amin Enbårnes lignelse.

17 Og han ga meg også bud da
han ropte på meg fra den bren-
nende atornebusk og sa: bPåkall
Gud i min Enbårnes navn, og
tilbe meg.

18 Og Moses sa videre: Jeg vil
ikke opphøre med å påkalle
Gud, jeg har andre ting jeg vil
spørre ham om, for hans her-
lighet har hvilt på meg, derfor
kan jeg skjelne mellom ham og
deg. Vik fra meg, Satan.

19 Og nå, da Moses hadde
sagt disse ord, ropte Satan med
høy røst, raste mot jorden, be-
falte og sa: Jeg er den aEnbårne,
tilbe meg.
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c 2M 19:21.
d 2M 20:19.
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f Mat 17:1–8.
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13a Sal 82:6; 1 Joh 3:2;

Heb 12:9.
14a vs Forklarelse.
15a Mat 4:10.
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b 1 Sam 7:3;

3 Ne 13:24.
16a Moses 1:6.
17a 2M 3:2.

b Moses 5:8.
19a Mat 24:4–5.
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20 Og det skjedde at Moses
begynte å frykte meget, og som
han begynte å frykte, så han
ahelvetes bitterhet. Men da han
bpåkalte Gud, fikk han styrke,
og han befalte og sa: Vik fra
meg, Satan, for bare denne ene
Gud, som er herlighets Gud, vil
jeg tilbe.

21 Og nå begynte aSatan å
skjelve og jorden rystet, og
Moses mottok styrke og påkal-
te Gud og sa: I den Enbårnes
navn, vik fra meg, Satan.

22 Og det skjedde at Satan
ropte med høy røst, med gråt
og jammer og atenners gnissel,
og han vek bort, ja, fra Mose
nærvær, så han ikke så ham.

23 Og nå, om dette bar Moses
vitnesbyrd, men på grunn av
ugudelighet finnes det ikke
blant menneskenes barn.

24 Og det skjedde at da Satan
hadde veket bort fra Moses, at
Moses løftet sine øyne mot him-
melen, og han var fylt av aDen
Hellige Ånd som bærer vitnes-
byrd om Faderen og Sønnen.

25 Og da han påkalte Guds
navn, skuet han igjen hans her-
lighet, for den hvilte på ham, og
han hørte en røst som sa: Velsig-
net er du, Moses, for jeg, Den
Allmektige, har utvalgt deg, og
du skal gjøres sterkere enn man-

ge avann, for de skal adlyde din
bbefaling som om du var cGud.
26 Og se, jeg er med deg, ja,

inntil dine dagers ende, for du
skal abefri mitt folk, ja, mitt
butvalgte cIsrael fra dtrelldom.
27 Og det skjedde mens røsten

ennå talte, at Moses løftet sine
øyne og askuet jorden, ja, den
ganske jord, og det var ikke en
eneste av dens bestanddeler
som han ikke så og skjelnet ved
Guds Ånd.

28 Og han skuet også dens
innbyggere, og det var ikke en
sjel som han ikke så, og han
skjelnet dem ved Guds Ånd, og
deres antall var stort— ja, utal-
lige som sanden ved havets
bredd.

29 Og han skuet mange land,
og hvert land ble kalt ajord, og
de var bebodd.

30 Og det skjedde at Moses
påkalte Gud og sa: Fortell meg,
jeg ber deg, hvorfor er disse ting
slik, og av hva dannet du dem?

31 Og se, Herrens herlighet
hvilte på Moses så Moses sto
i Guds nærvær og talte med
ham aansikt til ansikt. Og Gud
Herren sa til Moses: I min egen
bhensikt har jeg skapt disse ting.
Her er visdom, og den forblir
hos meg.

32 Og ved amin makts ord, som

20a vs Helvete.
b JS—H 1:15–16.

vs Bønn.
21a vs Djevel.
22a Mat 13:41–42;

Mosiah 16:1–3.
24a vs Hellige Ånd, Den.
25a 2M 14:21–22.
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c 2M 4:16.
26a 2M 3:7–12.

b vs Utvalgte.
c 1 Kong 8:51–53.

vs Israel.
d 1 Ne 17:23–25.

27a L&p 88:47;
Moses 1:8.
vs Syn.

29a vs Jord.

31a 5M 5:4;
Moses 1:11.

b Jes 45:17–18;
2 Ne 2:14–15.

32a Joh 1:1–4, 14;
Heb 1:1–3;
Åp 19:13;
Jacob 4:9;
Moses 2:1, 5.
vs Jesus Kristus.
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er min Enbårne Sønn som er
full av bnåde og csannhet, har jeg
skapt dem.
33 Og averdener uten tall har

jeg bskapt, og jeg skapte også
dem i min egen hensikt, og ved
Sønnen, som er min cEnbårne,
skapte jeg dem.
34 Og det aførste av alle men-

nesker har jeg kalt bAdam, som
er cmange.

35 Men til deg gir jeg bare en
beretning om denne jord og
dens innbyggere. For se, det er
mange verdener som har gått
bort ved min makts ord. Og
det er mange som fremdeles
består, og utallige er de for
mennesket, men for meg er alle
ting talte, for de er mine og jeg
akjenner dem.
36 Og det skjedde at Moses

talte til Herren og sa: Vær barm-
hjertig mot din tjener, O Gud,
og fortell meg om denne jord
og dens innbyggere, og også
om himlene, og da vil din tje-
ner være tilfreds.

37 Og Gud Herren talte til
Moses og sa: aHimlene, de er
mange, og kan ikke telles av
mennesket, men for meg er de
talte, for de er mine.
38 Og som én jord og dens

himler går bort, skal en annen
komme, og det er aingen ende

på mine gjerninger, ei heller på
mine ord.

39 For se, dette er min agjerning
og min bherlighet — å tilveie-
bringe mennesket cudødelighet
og devig liv.
40 Og nå, Moses, min sønn, vil

jeg tale til deg om denne jord
på hvilken du står, og du skal
askrive det som jeg skal si.
41 Og på en dag når menne-

skenes barn skal akte mine ord
for intet og ata mange av dem
bort fra boken som du skal
skrive, se, da vil jeg oppreise
en annen blik deg, og cde skal
igjen finnes blant menneskenes
barn — blant så mange som vil
tro.

42 (Disse ord ble atalt til Moses
på fjellet hvis navn ikke skal bli
kjent blant menneskenes barn.
Og nå tales de til deg. Vis dem
ikke til noen uten til dem som
tror. Slik er det. Amen.)

KAPITTEL 2

(Juni–oktober 1830)

Gud skaper himlene og jorden —
Alle former for liv blir skapt —
Gud skaper mennesket og gir det
herredømme over alt annet.
Og det skjedde at Herren talte

b Sal 19:2; Moses 5:7–8.
vs Nåde.

c vs Sannhet.
33a Sal 8:4–5; L&p 76:24;

Moses 7:29–30.
b vs Skape, skapelse.
c Moses 1:6.

34a Moses 3:7.
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c Moses 4:26; 6:9.
35a Moses 1:6; 7:36.

vs Allvitende.
37a Abr 4:1.
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38a Moses 1:4.
39a Rom 8:16–17;

2 Ne 2:14–15.
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b vs Herlighet.

c vs Udødelig,
udødelighet.

d vs Evig liv.
40a 2 Ne 29:11–12.
41a 1 Ne 13:23–32;

Moses 1:23.
b 2 Ne 3:7–19.
c 1 Ne 13:32, 39–40;

L&p 9:2.
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til Moses og sa: Se, jeg aåpenba-
rer for deg angående denne
bhimmel og denne cjord, skriv de
ord som jeg taler. Jeg er begyn-
nelsen og enden, dDen Allmek-
tige Gud, ved min eEnbårne
fskapte jeg disse ting, ja, i begyn-
nelsen skapte jeg himmelen og
den jord på hvilken du står.

2 Og ajorden var øde og uten
form, og jeg lot mørke komme
over dypet, og min Ånd hvilte
over vannflaten, for jeg er Gud.

3 Og jeg, Gud, sa: La det bli
alys, og det ble lys.
4 Og jeg, Gud, så lyset og at

lyset var agodt. Og jeg, Gud,
skilte lyset fra mørket.

5 Og jeg, Gud, kalte lyset dag,
og mørket kalte jeg natt, og det-
te gjorde jeg ved amin makts
ord, og det skjedde slik som jeg
btalte. Og det ble aften og det
ble morgen den cførste dag.
6 Og videre sa jeg, Gud: La det

bli en ahvelving midt i vannet,
og som jeg talte, slik ble det, og
jeg sa: La den skille vann fra
vann, og det ble gjort.
7 Og jeg, Gud, gjorde hvelv-

ingen og skilte avannene, ja, de
store vann under hvelvingen,
fra vannene som var over hvelv-
ingen, og som jeg talte, slik
ble det.

8 Og jeg, Gud, kalte hvelvingen
ahimmel, og det ble aften og det
ble morgen den annen dag.

9 Og jeg, Gud, sa: La vannene
under himmelen bli samlet sam-
men til aett sted, og det ble slik.
Og jeg, Gud, sa: La det bli tørt
land, og det ble slik.

10 Og jeg, Gud, kalte det tørre
land ajord, og vannene som had-
de samlet seg, kalte jeg hav, og
jeg, Gud, så at alt jeg hadde
skapt, var godt.

11 Og jeg, Gud, sa: La jorden
bære frem agress, planter som
setter frø, frukttrær som bærer
frukt, hvert etter sitt slag, og
trær som bærer frukt som har
frø i seg, på jorden, og som jeg
talte, slik ble det.

12 Og jorden bar frem gress,
enhver plante som frør seg et-
ter sitt slag, og treet som bærer
frukt med sine frø i, hvert etter
sitt slag, og jeg, Gud, så at alt
jeg hadde skapt var godt.

13 Og det ble aften og det ble
morgen den tredje dag.

14 Og jeg, Gud, sa: La det bli
lys på himmelhvelvingen til å
skille dagen fra natten, og la
dem være til tegn og til årstider
og til dager og til år.

15 Og la dem være til lys på
himmelhvelvingen for å gi lys
til jorden, og det ble slik.

16 Og jeg, Gud, gjorde to store
alys, det større lys til å råde
over dagen, og det mindre lys
til å råde over natten, og det
større lys var solen, og det min-

2 1a Moses 1:30, 36.
b vs Himmel.
c Moses 1:8.
d vs Gud, guddommen

— Gud Faderen.
e vs Enbårne.
f vs Skape, skapelse.

2a 1M 1:2; Abr 4:2.

3a L&p 88:6–13.
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4a 1M 1:4; Abr 4:4.
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b 2 Kor 4:6.
c 1M 1:5.

6a 1M 1:6–8.
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8a vs Himmel.
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Abr 4:9.
10a vs Jord.
11a 1M 1:11–12;

Abr 4:11–12.
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dre lys var månen, og stjernene
ble også skapt ifølge mitt ord.
17 Og jeg, Gud, satte dem på

himmelhvelvingen for å gi lys
til jorden,

18 og solen til å råde over da-
gen, og månen til å råde over
natten og til å skille lyset fra
mørket, og jeg, Gud, så at alt
jeg hadde skapt var godt.

19 Og det ble aften og det ble
morgen den fjerde dag.

20 Og jeg, Gud, sa: La vann-
ene frembringe en vrimmel av
levende skapninger og fugler
som kan fly over jorden under
himmelhvelvingen.

21 Og jeg, Gud, skapte store
ahvaler og enhver levende skap-
ning som rører seg som vannet
frembragte en vrimmel av, hver
etter sitt slag, og enhver vinget
fugl etter sitt slag. Og jeg, Gud,
så at alt jeg hadde skapt, var
godt.
22 Og jeg, Gud, velsignet dem

og sa: Vær fruktbare og bli
amange og fyll vannene i havet,
og la fuglene formere seg på
jorden.
23 Og det ble aften og det ble

morgen den femte dag.
24 Og jeg, Gud, sa: La jorden

frembringe levende skapnin-
ger, hver etter sitt slag, kveg og
krypdyr og jordens dyr, hvert
etter sitt slag, og det ble slik.

25 Og jeg, Gud, gjorde de ville
dyr på jorden, hvert etter sitt
slag, og kveget etter sitt slag,

og alt som kryper på jorden,
hvert etter sitt slag, og jeg, Gud,
så at alt dette var godt.

26 Og jeg, Gud, sa til min aEn-
bårne som var hos meg fra
begynnelsen: La oss bgjøre men-
nesket i vårt cbilde, etter vår
lignelse, og det ble slik. Og jeg,
Gud, sa: La dem ha dherredøm-
me over fiskene i havet og over
fuglene i luften og over kveget
og over hele jorden og over alle
krypdyr som kryper på jorden.

27 Og jeg, aGud, skapte men-
nesket i mitt eget bilde, i min
Enbårnes bilde skapte jeg det,
til mann og kvinne skapte jeg
dem.

28 Og jeg, Gud, velsignet dem
og sa til dem: Vær fruktbare og
bli amange og fyll jorden og legg
den under dere, og ha herre-
dømme over fiskene i havet og
over fuglene i luften og over alt
levende som rører seg på jorden.

29 Og jeg, Gud, sa til mennesk-
et: Se, jeg har gitt dere hver
plante som bærer frø som fin-
nes på hele jordens overflate,
og hvert tre med frukt som set-
ter frø. Det skal være til aføde
for dere.

30 Og til alle jordens dyr og til
alle luftens fugler og til alt som
kryper på jorden som jeg skjen-
ker liv, skal alle rene planter gis
til føde, og som jeg talte, slik
ble det.

31 Og jeg, Gud, så alt jeg had-
de gjort, og se, alt jeg hadde

21a 1M 1:21; Abr 4:21.
22a 1M 1:22–25;

Abr 4:22–25.
26a vs Jesus Kristus.

b vs Skape, skapelse.

c 1M 1:26–27;
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29a 1M 1:29–30;
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gjort var meget agodt, og det
ble aften og det ble morgen den
bsjette dag.

KAPITTEL 3

(Juni–oktober 1830)
Gud skapte alle ting åndelig før de
ble naturlige på jorden — Han
skapte mennesket, det første kjød
på jorden — Kvinnen er en med-
hjelp som er mannens like.
Således ble himmelen og jor-
den og aalle deres hærskarer
bfullendt.

2 Og på den syvende dag av-
sluttet, jeg, Gud, min gjerning,
og alle ting som jeg hadde gjort,
og jeg ahvilte på den bsyvende
dag fra all min gjerning, og alle
ting som jeg hadde gjort, var
fullendt, og jeg, Gud, så at de
var gode.
3 Og jeg, Gud, avelsignet den

syvende dag og helliget den, for
på den dag hvilte jeg fra all min
bgjerning, fra alt som jeg, Gud,
hadde skapt og gjort.

4 Og nå, se, jeg sier deg at dette
er himmelens og jordens slekter
da de ble skapt, på den dag da
jeg, Gud Herren, gjorde him-
melen og jorden,

5 og hver markens plante afør

den var i jorden, og hver mar-
kens urt før den vokste frem.
For jeg, Gud Herren, bskapte
alle ting som jeg har omtalt,
cåndelig, før de ble naturlige
på jordens overflate. For jeg,
Gud Herren, hadde ikke latt
det regne på jorden. Og jeg,
Gud Herren, hadde dskapt alle
menneskenes barn, men ennå
ikke noe menneske til å dyrke
ejorden, for i fhimmelen gskapte
jeg dem, og ennå fantes det
ikke noe kjød på jorden verken
i vannet eller i luften.

6 Men jeg, Gud Herren, talte,
og en damp asteg opp fra jorden
og vannet hele jordens overflate.

7 Og jeg, Gud Herren, dannet
mennesket av jordens astøv og
blåste livets ånde i hans nese,
og bmennesket ble en levende
csjel, det dførste kjød på jorden,
også det første menneske, ikke
desto mindre var alle ting skapt
før, men de var skapt åndelig
og gjort ifølge mitt ord.

8 Og jeg, Gud Herren, plantet
en hage øst i aEden, og der satte
jeg mennesket som jeg hadde
formet.

9 Og ut av jorden lot jeg, Gud
Herren, hvert tre som er beha-
gelig i menneskets øyne, vokse
naturlig, og mennesket kunne se

31a 1M 1:31;
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det. Og det ble også en levende
sjel, for det var åndelig på den
dag da jeg skapte det, for det
forblir i den sfære som jeg, Gud,
skapte det, ja, endog alle ting
som jeg beredte til menneskets
bruk, og mennesket så at det
var godt til føde. Og jeg, Gud
Herren, plantet også alivets tre
midt i hagen, og også btreet til
kunnskap om godt og ondt.
10 Og jeg, Gud Herren, lot en

elv gå ut fra Eden for å vanne
hagen, og derfra delte den seg i
fire astrømmer.
11 Og jeg, Gud Herren, kalte

den første Pison, og den renner
omkring hele landet Havilah
hvor jeg, Gud Herren, skapte
meget gull.

12 Og gullet i dette landet var
godt, og der var bdellium og
onyks-sten.

13 Og navnet på den andre elv-
en var Gihon, den samme som
renner omkring hele landet
Etiopia.

14 Og navnet på den tredje
elven var Hiddekel, den som
renner østenfor Assur. Og den
fjerde elven var Eufrat.

15 Og jeg, Gud Herren, tok
mennesket og satte ham i Edens
hage for å dyrke den og ta vare
på den.

16 Og jeg, Gud Herren, befalte
mennesket og sa: Av hvert tre i
hagen kan du fritt ete,

17 men av treet til kunnskap
om godt og ondt skal du ikke

ete. Ikke desto mindre kan du
selv avelge, for det er deg gitt,
men husk at jeg forbyr det, for
på den bdag du eter av det, skal
du visselig cdø.
18 Og jeg, Gud Herren, sa til

min aEnbårne at det ikke var
godt for mennesket å være ale-
ne, derfor vil jeg gjøre ham en
bmedhjelp som er hans like.

19 Og av jorden formet jeg,
Gud Herren, alle dyr på marken
og alle fugler i luften og befalte
dem at de skulle komme til
Adam for å se hva han ville kal-
le dem. Og de var også levende
sjeler, for jeg, Gud, blåste livets
ånde i dem og befalte dem at
det navn Adam ga hver leven-
de skapning, det skulle den ha.

20 Og Adam ga navn til alt
kveg og til fuglene i luften og
til alle dyr på marken, men hva
Adam angår, fantes det ingen
medhjelp til ham som var hans
like.

21 Og jeg, Gud Herren, lot en
dyp søvn komme over Adam,
og han sov, og jeg tok et av hans
ribben og fylte igjen med kjøtt.

22 Og av det ribben som jeg,
Gud Herren, hadde tatt fra man-
nen, dannet jeg en akvinne og
førte henne til mannen.

23 Og Adam sa: Dette vet jeg
nå er ben av mine ben og akjøtt
av mitt kjøtt, hun skal kalles
manninne, for av mannen ble
hun tatt.

24 Derfor skal en mann forlate

9a vs Livets tre.
b 1M 2:9.
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sin far og sin mor og skal ahol-
de seg til sin hustru, og de skal
være bett kjød.

25 Og de var begge nakne,
mannen og hans hustru, og
skammet seg ikke.

KAPITTEL 4

(Juni–oktober 1830)

Hvordan Satan ble djevelen —
Han frister Eva — Adam og Eva
faller, og døden kommer inn i
verden.
Og jeg, Gud Herren, talte til
Moses og sa: Den aSatan som
du har befalt i min Enbårnes
navn, er den samme som var
fra bbegynnelsen, og han kom
til meg og sa: Se, her er jeg, send
meg, jeg vil være din sønn, og
jeg vil forløse hele menneske-
heten så ikke en eneste sjel går
tapt, og cjeg vil visselig gjøre
det, gi meg derfor din ære.
2 Men se, min aelskede Sønn,

som var min elskede og butvalg-
te fra begynnelsen, sa til meg:
cFader, din dvilje skje, og eherlig-
heten være din evindelig.
3 Derfor, fordi Satan gjorde

aopprør mot meg og søkte å
ødelegge menneskets bhandle-
frihet som jeg, Gud Herren, had-
de gitt det, og også ville at jeg

skulle gi ham min egen makt,
bød jeg at han ved min Enbår-
nes makt skulle ckastes ned.
4 Og han ble Satan, ja, djevelen,

all aløgnens 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.

5 Og nå, slangen var alistigere
enn noe markens dyr som jeg,
Gud Herren, hadde gjort.

6 Og Satan la det i slangens
hjerte (for han hadde ført man-
ge etter seg) og han søkte også
å dåre aEva, for han kjente ikke
Guds tanker, derfor søkte han å
ødelegge verden.

7 Og han sa til kvinnen: Har
Gud virkelig sagt: Dere skal ikke
ete av noe tre i ahagen? (Og han
talte med slangens munn.)

8 Og kvinnen sa til slangen: Vi
kan ete av frukten på trærne
i hagen,

9 men om frukten på treet som
du ser midt i hagen, har Gud
sagt: Dere skal ikke ete av den,
ei heller røre ved den, for da
dør dere.

10 Og slangen sa til kvinnen:
Dere skal visselig ikke dø,

11 for Gud vet at på den dag
dere eter av den, skal deres
aøyne bli åpnet, og dere skal
bli som guder og bkjenne godt
og ondt.
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12 Og da kvinnen så at treet var
godt til føde og at det var beha-
gelig for øyet og et tre å atrakte
etter fordi det kunne gjøre hen-
ne vis, tok hun av frukten og båt
og ga den også til sin mann, og
han åt.

13 Og begges øyne ble
åpnet og de forsto at de had-
de vært anakne. Og de heftet
sammen fikenblad og laget seg
forklær.

14 Og de hørte Gud Herrens
røst mens de avandret i hagen
da dagen var sval, og Adam og
hans hustru gikk for å skjule
seg for Gud Herrens nærvær
blant trærne i hagen.
15 Og jeg, Gud Herren, kalte

på Adam og sa til ham: Hvor
agår du?
16 Og han sa: Jeg hørte din

røst i hagen, og jeg ble redd for-
di jeg så at jeg var naken, og jeg
skjulte meg.

17 Og jeg, Gud Herren, sa til
Adam: Hvem har sagt deg at
du er naken? Har du ett av treet
som jeg bød deg ikke å ete av,
og hvis du gjorde det, skulle du
visselig adø?

18 Og mannen sa: Kvinnen du
ga meg, og bød å være hos meg,
hun ga meg av treets frukt, og
jeg åt.

19 Og jeg, Gud Herren, sa til
kvinnen: Hva er det du har
gjort? Og kvinnen sa: Slangen
adåret meg, og jeg åt.

20 Og jeg, Gud Herren, sa til
slangen: Fordi du har gjort det-
te skal du være amer forbannet
enn alt kveg og alle markens
dyr, på din buk skal du krype
og støv skal du ete alle ditt livs
dager.

21 Og jeg vil sette fiendskap
mellom deg og kvinnen, mellom
din ætt og hennes ætt, og han
skal knuse ditt hode, og du skal
knuse hans hæl.

22 Til kvinnen sa jeg, Gud
Herren: Jeg vil gjøre din møye
stor i ditt svangerskap. Med
asmerte skal du føde barn, og
din attrå skal stå til din mann,
og han skal råde over deg.

23 Og til Adam sa jeg, Gud
Herren: Fordi du har lyttet
til din hustrus røst og har ett
av frukten på treet som jeg for-
bød deg å ete av, idet jeg sa —
du skal ikke ete av det — skal
jorden være forbannet for
din skyld, med møye skal
du nære deg av den alle ditt
livs dager.

24 Torner og tistler skal den
frembringe for deg, og du skal
ete vekster på marken.

25 I ditt ansikts asved skal
du ete ditt brød inntil du ven-
der tilbake til jorden — for du
skal visselig dø — for av den
ble du tatt, for bav støv er du
kommet og til støv skal du ven-
de tilbake.

26 Og Adam kalte sin hustru

12a 1M 3:6.
b vs Fall, Adam og

Evas.
13a 1M 2:25.
14a 1M 3:8.
15a 1M 3:9.

17a Moses 3:17.
19a 1M 3:13;

Mosiah 16:3.
20a 1M 3:13–15.
22a 1M 3:16.
25a 1M 3:17–19.

vs Fall, Adam og
Evas.

b 1M 2:7;
Moses 6:59;
Abr 5:7.



11 Moses 4:27–5:5

Eva fordi hun var alle levendes
mor, for således har jeg, Gud
Herren, kalt den første av alle
kvinner, som er amange.
27 Til Adam og til hans hus-

tru gjorde jeg, Gud Herren,
kjortler av skinn og akledde
dem med.
28 Og jeg, Gud Herren, sa til

min Enbårne: Se, amennesket er
blitt som en av oss til å bkjenne
godt og ondt, og for at han ikke
skal rekke ut sin hånd og også
cta av dlivets tre og ete og leve
evindelig,

29 vil derfor jeg, Gud Herren,
sende ham ut av aEdens hage
for å dyrke den jord han ble tatt
fra,
30 for så sant jeg, Gud Herren,

lever, kan ikke mine aord ven-
de tomme tilbake, for likesom
de går ut av min munn, må de
oppfylles.
31 Og jeg drev mennesket ut,

og øst i Edens hage satte jeg
akjerubene og et luende sverd
som vendte til alle sider for å
vokte veien til livets tre.
32 (Og dette er de ord jeg talte

til min tjener Moses, og de er
sanne og etter min vilje, og jeg
har talt dem til deg. Vis dem
ikke til noe menneske før jeg
befaler deg, uten til dem som
tror. Amen.)

KAPITTEL 5

(Juni–oktober 1830)
Adam og Eva får barn — Adam
ofrer og tjener Gud — Kain og
Abel blir født — Kain gjør opprør,
elsker Satan mer enn Gud og blir
Fortapelse — Mord og ugudelighet
griper om seg — Evangeliet blir
forkynt fra begynnelsen av.
Og det skjedde etter at jeg, Gud
Herren, hadde drevet dem ut,
at Adam begynte å dyrke jorden
og ha aherredømme over alle
markens dyr og ete sitt brød i
sitt ansikts sved slik jeg, Herren,
hadde befalt ham. Og også Eva,
hans hustru, arbeidet sammen
med ham.

2 Og Adam holdt seg til sin
hustru, og hun afødte ham søn-
ner og bdøtre, og de begynte å
bli cmange og fylle jorden.

3 Og fra den tid av begynte
Adams sønner og adøtre å forde-
le seg to og to i landet og dyrke
jorden og gjete sine hjorder, og
de fikk også sønner og døtre.

4 Og Adam og hans hustru,
Eva, påkalte Herrens navn, og
fra veien til aEdens hage hørte
de Herrens røst som talte til
dem, og de så ham ikke, for de
var utestengt fra bhans nærhet.

5 Og han ga dem bud, at de
skulle atilbe Herren sin Gud
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27a vs Sømmelighet.
28a 1M 3:22.

vs Mennesket,
mennesker —
Mennesket kan
bli vår himmelske
Fader lik.

b vs Kunnskap.

c Alma 42:4–5.
d 1M 2:9; 1 Ne 11:25;

Moses 3:9.
vs Livets tre.

29a vs Eden.
30a 1 Kong 8:56;

L&p 1:38.
31a Alma 42:3.

vs Kjerubene.

5 1a Moses 2:26.
2a 1M 5:4.

b L&p 138:39.
c 1M 1:28;

Moses 2:28.
3a Moses 5:28.
4a vs Eden.

b Alma 42:9.
5a vs Tilbe, tilbedelse.
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og skulle ofre bde førstefødte
av sin hjord som et offer til
Herren. Og Adam var clydig
mot Herrens bud.

6 Og etter mange dager viste
aen Herrens engel seg for Adam
og sa: Hvorfor bofrer du til Her-
ren? Og Adam sa til ham: Jeg
vet ikke, men Herren befalte
meg det.

7 Og da talte engelen og sa:
Dette er et abilde på bFaderens
Enbårnes offer, han som er full
av cnåde og sannhet.
8 Derfor skal du gjøre alt hva

du gjør i aSønnens navn, og du
skal bomvende deg og cpåkalle
Gud i Sønnens navn for evig
og alltid.
9 Og på den dag falt aDen

Hellige Ånd, som vitner om
Faderen og Sønnen, på Adam,
idet den sa: Jeg er bFaderens En-
bårne fra begynnelsen av, fra
nå av og for evig, og fordi
du har cfalt, kan du bli dforløst,
og hele menneskeheten, ja, så
mange som vil.

10 Og på den dag priste Adam
Gud og ble afylt av Den Hellige
Ånd, og han begynte å bprofe-
tere om alle jordens familier og

sa: Velsignet være Guds navn,
for på grunn av min overtre-
delse er mine øyne blitt åpnet,
og i dette liv skal jeg ha cglede,
og di kjødet skal jeg igjen se
Gud.

11 Og aEva, hans hustru, hørte
alt dette, ble glad og sa: Var det
ikke for vår overtredelse, ville
vi aldri ha fått bavkom, og ville
aldri ha kjent godt og ondt og
gleden ved vår forløsning og
det evige liv som Gud gir til
alle lydige.

12 Og Adam og Eva priste
Guds navn, og de akunngjorde
alle ting for sine sønner og
døtre.

13 Og aSatan kom iblant dem
og sa: Jeg er også en Guds sønn,
og han befalte dem og sa: Tro
det ikke, og de btrodde det ikke,
og de celsket Satan mer enn
Gud. Og fra den tid av begynte
menneskene å bli dkjødelige,
sanselige og djevelske.

14 Og Gud Herren, kalte på
menneskene overalt ved aDen
Hellige Ånd og befalte dem at
de skulle omvende seg,

15 og så mange som atrodde
på Sønnen og omvendte seg fra

b 2M 13:12–13;
4M 18:17;
Mosiah 2:3.
vs Førstefødte.

c vs Lydighet, lydig,
(ad)lyde.

6a vs Engler.
b vs Offer.

7a vs Jesus Kristus —
Forbilder og
symboler på Kristus.

b Alma 34:10–15.
vs Blod.

c Moses 1:6, 32.
vs Nåde.

8a 2 Ne 31:21.

b Moses 6:57.
vs Omvende,
omvendelse.

c vs Bønn.
9a vs Hellige Ånd, Den.

b vs Jesus Kristus;
Enbårne.

c vs Død, åndelig;
Fall, Adam og Evas.

d Mosiah 27:24–26;
L&p 93:38; Trosart 3.
vs Forløsningsplan;
Forløse, forløst,
forløsning.

10a vs Født på ny, født
av Gud.

b L&p 107:41–56.
vs Profeti, profetere.

c vs Glede.
d Job 19:26; 2 Ne 9:4.

11a vs Eva.
b 2 Ne 2:22–23.

12a 5M 4:9.
13a vs Djevel.

b vs Vantro.
c Moses 6:15.
d vs Kjødelig;

Naturlige menneske.
14a Joh 14:16–18, 26.
15a vs Tro.
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sine synder, skulle bli bfrelst, og
så mange som ikke trodde og
ikke omvendte seg, skulle bli
cfordømt, og ordene gikk ut av
Guds munn som en fast beslut-
ning, derfor må de oppfylles.
16 Og Adam og hans hustru,

Eva, opphørte ikke med å på-
kalle Gud. Og Adam holdt seg
til sin hustru, Eva, og hun ble
med barn og fødte aKain og sa:
Jeg har fått en mann fra Herren,
derfor kan han ikke forkaste
hans ord. Men se, Kain lyttet
ikke, og sa: Hvem er Herren at
jeg skulle kjenne ham?
17 Og hun ble igjen med barn

og fødte hans bror aAbel. Og
Abel blyttet til Herrens røst. Og
Abel var fårehyrde, men Kain
dyrket jorden.

18 Og Kain aelsket Satan mer
enn Gud. Og Satan befalte ham
og sa: bBær frem et offer for
Herren.

19 Og da en tid var gått, skjed-
de det at Kain bar frem for
Herren et offer av markens
grøde.

20 Og Abel, han bar også frem
et offer av de førstefødte i
sin hjord og av deres fett. Og
Herren så med velbehag til Abel
og hans aoffer.
21 Men til Kain og hans aoffer

så han ikke med velbehag. Nå
visste Satan dette, og det beha-
get ham. Og Kain ble meget
vred og stirret ned for seg.

22 Og Herren sa til Kain: Hvor-
for er du vred? Hvorfor stirrer
du ned for deg?

23 Hvis du gjør godt, skal du
bli agodtatt. Og hvis du ikke
gjør godt, ligger synden på lur
ved døren, og Satan vil gjerne
ha deg, og hvis du ikke lytter til
mine bud, vil jeg overgi deg, og
det skal gå deg som han ønsker.
Og du skal herske over ham,

24 for fra denne tid av skal du
være far til hans løgner, du skal
kalles aFortapelse, for du var
også før verden ble til.

25 Og det skal bli sagt i kom-
mende tider — at disse aavskye-
ligheter kom fra Kain, for han
forkastet det større råd som kom
fra Gud, og dette er en forban-
nelse som jeg vil legge på deg
med mindre du omvender deg.

26 Og Kain ble vred og lyttet
ikke mer til Herrens røst, ei
heller til Abel, sin bror, som
vandret i hellighet for Herren.

27 Og Adam og hans hustru
sørget for Herrens åsyn på
grunn av Kain og hans brødre.

28 Og det skjedde at Kain tok
en av sine brødres døtre til hus-
tru, og de aelsket Satan mer enn
Gud.

29 Og Satan sa til Kain: Sverg
for meg ved din hals, og hvis du
forteller det, skal du dø, og la
dine brødre sverge ved sine ho-
der og ved den levende Gud at
de ikke forteller det, for hvis de

b vs Frelse.
c L&p 42:60.

vs Fordømme,
fordømmelse.

16a 1M 4:1–2. vs Kain.
17a vs Abel.

b Heb 11:4.
18a L&p 10:20–21.

b L&p 132:8–11.
20a vs Offer; Offergaver,

offer.
21a 1M 4:3–7.

23a 1M 4:7;
L&p 52:15; 97:8.

24a vs Fortapelsens
sønner.

25a Hel 6:26–28.
28a Moses 5:13.
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forteller det, skal de visselig dø,
og dette for at din far ikke skal
få vite det, og i dag vil jeg over-
late din bror Abel i dine hender.
30 Og Satan sverget for Kain

at han ville handle ifølge hans
befalinger. Og alt dette ble gjort
i hemmelighet.

31 Og Kain sa: Sannelig, jeg er
Mahan, denne store hemmelig-
hets mester, så jeg kan amyrde
og få vinning. Derfor ble Kain
kalt Mester bMahan, og han ros-
te seg av sin ugudelighet.
32 Og Kain gikk ut på marken,

og Kain talte med sin bror Abel.
Og det skjedde at mens de var
ute på marken, fór Kain løs på
Abel, sin bror, og slo ham ihjel.

33 Og Kain aroste seg av det
han hadde gjort og sa: Jeg er fri,
min brors hjord faller visselig i
mine hender.

34 Og Herren sa til Kain: Hvor
er Abel din bror? Og han sa:
Jeg vet ikke. Er jeg min brors
avokter?
35 Og Herren sa: Hva har du

gjort? Røsten av din brors blod
roper til meg fra marken.

36 Og nå skal du være bann-
lyst fra den jord som har åpnet
sin munn for å ta imot din brors
blod fra din hånd.

37 Når du dyrker jorden, skal
den ikke lenger gi deg sin styr-
ke. En aflyktning og en omstrei-
fer skal du være på jorden.

38 Og Kain sa til Herren: Satan
afristet meg på grunn av min
brors hjord. Og jeg ble også vred
fordi du godtok hans offer og
ikke mitt, min straff er større
enn jeg kan bære.

39 Se, du har i dag drevet meg
bort fra Herrens åsyn, og fra ditt
ansikt skal jeg være skjult, og jeg
skal være en flyktning og en om-
streifer på jorden, og det skal
skje at den som finner meg, vil
slå meg ihjel på grunn av mine
misgjerninger, for de er ikke
skjult for Herren.

40 Og jeg, Herren, sa til ham:
Den som slår deg ihjel, skal lide
syvfold hevn. Og jeg, Herren,
satte et amerke på Kain for at
ingen som fant ham, skulle dre-
pe ham.

41 Og Kain ble utestengt fra
aHerrens nærvær, og sammen
med sin hustru og mange av
sine brødre bosatte han seg i
landet Nod, øst for Eden.

42 Og Kain holdt seg til sin
hustru, og hun ble med barn og
fødte Enok, og han ble også far
til mange sønner og døtre. Og
han bygget en by, og han ga
abyen navn etter sin sønn Enoks
navn.

43 Og Enok fikk sønnen Irad
og andre sønner og døtre. Og
Irad ble far til Mehujael og an-
dre sønner og døtre. Og Mehu-
jael ble far til Metusael og andre

31a vs Mord.
b dvs “Sinn,”

“ødelegger,” og “den
store” er mulige
betydninger av
rotordet “Mahan.”

33a vs Stolthet;
Verdslighet.

34a 1M 4:9.
37a 1M 4:11–12.
38a vs Begjære; Friste,

fristelse.
40a 1M 4:15.
41a Moses 6:49.
42a dvs Det var en mann

ved navn Enok i

Kains slektslinje og en
by ved samme navn
blant hans folk. Ikke
forveksle disse med
den rettferdige Enoks
linje gjennom Set og
med hans by Sion,
også kalt “Enoks by.”
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sønner og døtre. Og Metusael
ble far til Lamek.
44 Og Lamek tok seg to hus-

truer, den ene het Ada og den
andre Silla.

45 Og Ada fødte Jabal, han ble
stamfar til dem som bor i telt og
holder buskap, og hans brors
navn var Jubal som ble stamfar
til alle som spiller på harpe
og fløyte.

46 Og Silla fødte også Tubal-
kain som underviste i allslags
håndverk i messing og jern.
Og Tubalkains søster ble kalt
Na’ama.

47 Og Lamek sa til sine hus-
truer, Ada og Silla: Hør min
røst, Lameks hustruer, lytt til
min tale, for en mann har jeg
slått ihjel, meg til sår, en ung
mann, meg til skade.

48 Hvis Kain skal hevnes syv
ganger, da skal Lamek hevnes
asyv og sytti ganger.
49 For Lamek, som hadde inn-

gått en apakt med Satan på
Kains vis hvor han ble Mester
Mahan, mester av den store
hemmelighet som ble gitt til
Kain av Satan, og Enoks sønn
Irad, som kjente deres hemme-
lighet, begynte å avsløre den
for Adams sønner.

50 Derfor ble Lamek vred, slo
ham ihjel, ikke for vinnings
skyld slik Kain gjorde med sin
bror Abel, men han slo ham
ihjel for edens skyld.

51 For fra Kains tid fantes det

et ahemmelig forbund, og deres
gjerninger foregikk i mørke, og
de kjente hver mann som sin
bror.

52 Derfor forbannet Herren
Lamek og hans hus og alle dem
som hadde inngått pakt med
Satan, for de holdt ikke Guds
bud, og det var ikke Gud til
behag, og han betjente dem
ikke, og deres gjerninger var
avskyelige og begynte å spre
seg blant alle amenneskenes
sønner. Og det fantes blant
menneskenes sønner.

53 Og blant menneskenes dø-
tre ble disse ting ikke omtalt,
for Lamek hadde fortalt hem-
meligheten til sine hustruer, og
de gjorde opprør mot ham og
fortalte det til alle og enhver og
viste ingen medlidenhet.

54 Derfor ble Lamek foraktet
og utstøtt og kom ikke blant
menneskenes sønner for at han
ikke skulle dø.

55 Og slik begynte amørkets
gjerninger å få overhånd blant
alle menneskenes sønner.

56 Og Gud forbannet jorden
med en svær forbannelse og var
vred på de ugudelige, ja, på alle
menneskenes sønner som han
hadde skapt.

57 For de ville ikke lytte til
hans røst, ei heller tro på ahans
Enbårne Sønn, ja, på ham som
han erklærte skulle komme i ti-
dens midte, som var beredt før
jordens grunnvoll ble lagt.

48a 1M 4:24.
dvs Lamek skrøt at
Satan ville gjøre mer
for ham enn han
hadde gjort for Kain.

Han begrunner sin
antagelse i versene
49 og 50.

49a vs Ed.
51a vs Hemmelige

forbund.
52a Moses 8:14–15.
55a vs Mørke, åndelig;

Ugudelig(e).
57a vs Jesus Kristus.
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58 Og således begynte aevan-
geliet å bli forkynt fra begyn-
nelsen av, og det ble forkynt av
hellige bengler utsendt fra Guds
nærhet og ved hans egen røst og
ved cDen Hellige Ånds gave.

59 Og således ble alle ting be-
kreftet for Adam ved en hellig
ordinans, og evangeliet ble for-
kynt og en forordning sendt ut,
at det skulle være i verden inntil
dens ende. Slik var det. Amen.

KAPITTEL 6

(November–desember 1830)

Adams ætt fører en minnebok —
Hans rettferdige etterkommere
forkynner omvendelse — Gud
åpenbarer seg for Enok — Enok
forkynner evangeliet — Frelsespla-
nen ble åpenbart til Adam — Han
tok imot dåp og prestedømmet.
Og aAdam lyttet til Guds røst og
kalte sine sønner til omvendelse.

2 Og Adam holdt seg atter til
sin hustru, og hun fødte en sønn
og han ga ham navnet aSet. Og
Adam priste Guds navn, for han
sa: Gud har gitt meg et annet
avkom i stedet for Abel som
Kain slo ihjel.

3 Og Gud åpenbarte seg for
Set, og han gjorde ikke opprør,

men ofret et antagelig aoffer li-
kesom sin bror Abel. Og han
fikk også en sønn, og han ga
ham navnet Enos.

4 Og så begynte disse menn
å apåkalle Herrens navn, og
Herren velsignet dem.

5 Og en aminnebok ble ført, og
den ble skrevet på Adams språk,
for det ble gitt til alle som på-
kalte Gud, å skrive ved binspi-
rasjonens ånd,

6 og av dem lærte deres barn
å lese og skrive, og de hadde
et språk som var rent og ube-
smittet.

7 Nå, dette samme aprestedøm-
me som var i begynnelsen, skal
også være ved verdens ende.

8 Nå, denne profeti uttalte
Adam mens han var drevet av
aDen Hellige Ånd, og en bslekts-
historie ble ført over cGuds barn.
Og dette var dboken om Adams
generasjoner hvor det står: På
den dag da Gud skapte men-
nesket, i Guds lignelse skapte
han det,

9 ai sitt eget legemes bilde, til
mann og kvinne skapte han
bdem, og han velsignet dem og
ga dem cnavnet Adam på den
dag da de ble skapt og ble leven-
de dsjeler i landet som er eGuds
fotskammel.

10 Og aAdam levde et hundre

58a vs Evangelium.
b Alma 12:28–30;

Moroni 7:25, 29–31.
vs Engler.

c vs Hellige Ånds
gave, Den.

6 1a vs Adam.
2a 1M 4:25. vs Set.
3a vs Offer.
4a 1M 4:26. vs Bønn.

5a Abr 1:28, 31.
vs Minnebok.

b vs Inspirasjon,
inspirere.
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8a 2 Pet 1:21.

b vs Slektshistorie.
c vs Guds sønner
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d 1M 5:1.
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Abr 4:26–31.

b vs Mennesket,
mennesker.

c Moses 1:34; 4:26.
d vs Sjel.
e Abr 2:7.

10a L&p 107:41–56.
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og tredve år og fikk en sønn bi
sin egen lignelse, i sitt eget bilde,
og han ga ham navnet Set.

11 Og Adams dager etter at
han hadde fått Set, var åtte
hundre år, og han fikk mange
sønner og døtre,

12 og alle Adams levedager
ble ni hundre og tredve år, så
døde han.

13 Set levde et hundre og fem
år og fikk Enos og profeterte
alle sine dager og lærte sin sønn
Enos om Guds veier, derfor
profeterte Enos også.

14 Og Set levde etter at han
hadde fått Enos, i åtte hundre
og syv år og fikk mange sønner
og døtre.

15 Og menneskenes barn var
tallrike i hele landet. Og i de
dager hadde Satan stor amakt
blant menneskene og raste i
deres hjerter, og fra den tid
av kom kriger og blodsutgytel-
se, og bror løftet sin hånd mot
bror og forvoldte død på grunn
av bhemmelige gjerninger og
maktbegjær.

16 Alle Sets dager ble ni hun-
dre og tolv år, så døde han.

17 Og Enos levde nitti år og
fikk aKenan. Og Enos og de
som var igjen av Guds folk,
kom ut fra landet som ble kalt
Shulon og bodde i et forjettet
land som ble oppkalt etter hans
egen sønn som han hadde gitt
navnet Kenan.

18 Og etter at Enos hadde fått
Kenan, levde han åtte hundre og
femten år og fikk mange sønner
og døtre. Og alle Enos’ dager ble
ni hundre og fem år, så døde han.

19 Og Kenan levde sytti år og
fikk Mahalalel, og etter at Kenan
hadde fått Mahalalel, levde han
åtte hundre og førti år og fikk
sønner og døtre. Og alle Kenans
dager ble ni hundre og ti år, så
døde han.

20 Og Mahalalel levde fem og
seksti år og fikk Jared, og etter
at Mahalalel hadde fått Jared,
levde han åtte hundre og tredve
år og fikk sønner og døtre. Og
alle Mahalalels dager ble åtte
hundre og fem og nitti år, så
døde han.

21 Og Jared levde et hundre
og to og seksti år og fikk aEnok.
Og etter at Jared hadde fått
Enok, levde han åtte hundre
år og fikk sønner og døtre. Og
Jared lærte Enok om alle Guds
veier.

22 Og dette er Adams sønners
slektshistorie, og Adam var
aGuds sønn som Gud selv talte
til.

23 Og de aforkynte rettferdig-
het og talte og bprofeterte og
kalte alle mennesker overalt til
comvendelse, og menneskenes
barn ble undervist om dtro.
24 Og det skjedde at alle Jareds

dager ble ni hundre og to og
seksti år, så døde han.

b 1M 5:3;
L&p 107:42–43;
138:40.

15a Moses 5:13.
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25 Og Enok levde fem og seks-
ti år og fikk aMetusalah.

26 Og det skjedde at Enok
vandret omkring i landet blant
folket, og som han vandret om-
kring, kom Guds Ånd ned fra
himmelen og hvilte på ham.

27 Og han hørte en røst fra
himmelen som sa: Enok, min
sønn, profeter til dette folk og
si til dem: Omvend dere, for så
sier Herren: Jeg er avred på dette
folk, og min heftige vrede er
opptent mot dem, for deres hjer-
ter er blitt hårde og bderes ører
er døve, og cderes øyne kan ikke
se langt.

28 Og i alle disse generasjo-
ner, ja, helt siden den dag jeg
skapte dem, har de afart vill,
og har fornektet meg og har
søkt sine egne råd i mørket, og i
sine egne avskyeligheter har de
pønsket ut mord og har ikke
holdt de bud som jeg ga til der-
es far Adam.

29 Derfor har de sverget seg
bort, og ved sine aeder har de
bragt død over seg, og et bhel-
vete har jeg beredt for dem hvis
de ikke omvender seg,

30 og dette er en forordning
som utgikk fra min egen munn
ved verdens begynnelse, ja, da
verdens grunnvoll ble lagt, og
ved mine tjeneres munn, ved
dine fedre, har jeg stadfestet
den, ja, slik den skal utgå til
verden, til dens ender.

31 Og da Enok hadde hørt dis-
se ord, bøyde han seg til jorden
fremfor Herren, og han talte til
Herren og sa: Hvorfor har jeg
funnet nåde for dine øyne, for
jeg er bare en gutt og hele folket
hater meg, og jeg er atung i tale,
hvorfor er jeg din tjener?

32 Og Herren sa til Enok: Gå ut
og gjør som jeg har befalt deg,
og intet menneske skal ramme
deg. aOpplat din munn og den
skal bli fylt, og jeg vil gi deg
evnen til å tale, for alt kjød er i
mine hender, og jeg vil gjøre
som det synes meg godt.

33 Si til dette folk: aVelg i dag
å tjene Gud Herren, som skapte
dere.

34 Se, min Ånd hviler på deg,
derfor vil jeg rettferdiggjøre
alle dine ord, og afjellene skal
vike for deg, og belvene skal
forandre sine løp, og du skal bli
i meg og jeg i deg, cvandre der-
for med meg.

35 Og Herren talte til Enok og
sa til ham: Salv dine øyne med
leire og tvett dem, og du skal
se. Og han gjorde så.

36 Og han skuet de aånder
som Gud hadde skapt, og han
skuet også ting som ikke er
synlige for det bnaturlige øye,
og fra den tid av ble det sagt
rundt omkring i landet: En cseer
har Herren oppreist for sitt
folk.

37 Og det skjedde at Enok

25a vs Metusalah.
27a L&p 63:32.

b Mat 13:15; 2 Ne 9:31;
Mosiah 26:28;
L&p 1:2, 11, 14.

c Alma 10:25; 14:6.
28a vs Opprør.

29a vs Ed.
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32a L&p 24:5–6; 60:2.
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34a Mat 17:20.

b Moses 7:13.
c 1M 5:24; Moses 7:69.

vs Vandre, vandre
med Gud.

36a vs Åndelig skapelse.
b Moses 1:11.
c vs Seer.
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vandret omkring i landet blant
folket, sto frem på bakkekam-
mer og høyder, og han ropte
med høy røst, vitnet mot deres
gjerninger, og alle mennesker
tok aanstøt av ham.

38 Og de kom frem for å høre
ham på høydene og sa til dem
som voktet teltene: Bli her og
vokt teltene mens vi går for å
betrakte seeren, for han profe-
terer, og det foregår noe mer-
kelig her i landet, en villmann
er kommet blant oss.

39 Og det skjedde da de hørte
ham, la ingen hånd på ham, for
frykt kom over alle dem som
hørte ham, for han vandret med
Gud.

40 Og det kom til ham en mann
ved navn Mahijah og sa til ham:
Fortell oss tydelig hvem du er
og hvor du kommer fra.

41 Og han sa til dem: Jeg kom-
mer fra Kenans land, mine fe-
dres land, et rettferdighetens
land inntil denne dag. Og min
far lærte meg alle Guds veier.

42 Og det skjedde da jeg reiste
fra Kenans land som ligger ut
mot havet i øst, at jeg hadde et
syn, og se, jeg så himlene, og
Herren talte til meg og ga meg
et bud, derfor av denne grunn,
for å holde dette bud, taler jeg
disse ord.

43 Og Enok talte videre og sa:
Herren, som talte til meg, er
himmelens Gud, og han er min

Gud og deres Gud, og dere er
mine brødre, og hvorfor asøker
dere egne råd og fornekter him-
melens Gud?

44 Himlene skapte han, ajor-
den er hans bfotskammel, og
dens grunnvoll er hans. Se, han
la den, og en hærskare av men-
nesker har han satt på jordens
overflate.

45 Og døden er kommet til
våre fedre, likevel vet vi hvem
de er og kan ikke fornekte det,
ja, selv den første av alle kjen-
ner vi, ja, Adam.

46 For en aminnebok er blitt
skrevet blant oss etter det møn-
ster som er gitt ved Guds finger,
og den er skrevet på vårt eget
språk.

47 Og mens Enok talte Guds
ord, skalv folket og kunne ikke
stå i hans nærhet.

48 Og han sa til dem: Fordi
Adam afalt, er vi til, og ved hans
fall kom bdøden, og vi har fått
del i elendighet og smerte.

49 Se, Satan er kommet blant
menneskenes barn og afrister
dem til å tilbe seg, og menne-
skene er blitt bkjødelige, csanseli-
ge og djevelske og er dutestengt
fra Guds nærhet.

50 Men Gud har gjort kjent for
våre fedre at alle mennesker
må omvende seg.

51 Og han kalte på vår far,
Adam, med sin egen røst og sa:
Jeg er Gud. Jeg skapte verden,

37a 1 Ne 16:1–3.
43a Ord 1:24–33;

L&p 56:14–15.
44a 5M 10:14.

b Abr 2:7.
46a vs Minnebok.

48a 2 Ne 2:25.
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Evas.
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49a Moses 1:12.

vs Friste, fristelse.

b Mosiah 16:3–4;
Moses 5:13.
vs Kjødelig.

c vs Sanselig,
sanselighet.

d vs Død, åndelig.
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og amenneskene bfør de ble til i
kjødet.

52 Og han sa også til ham:
Hvis du vil vende deg til meg
og lytte til min røst og tro og
omvende deg fra alle dine over-
tredelser og bli adøpt, ja, i vann
i min Enbårne Sønns navn som
er bJesus Kristus, han som er
full av cnåde og sannhet, det
eneste dnavn som skal gis un-
der himmelen hvorved efrelse
skal komme til menneskenes
barn, skal du få Den Hellige
Ånds gave, og be om alle ting i
hans navn, og hva som helst du
ber om, skal gis deg.

53 Og vår far, Adam, talte til
Herren og sa: Hvorfor må men-
neskene omvende seg og bli
døpt i vann? Og Herren sa til
Adam: Se, jeg har atilgitt deg
din overtredelse i Edens hage.

54 Følgelig kom det ut blant
folket at aGuds Sønn har bsonet
for den opprinnelige overtredel-
se, derfor kan ikke foreldrenes
synder legges på cbarnas hoder,
for de er rene fra verdens grunn-
leggelse av.
55 Og Herren talte til Adam og

sa: Ettersom dine barn er unn-

fanget i synd, vil asynden også
unnfanges i deres hjerter når
de vokser opp, og de må smake
det bbitre så de kan vite å verd-
sette det gode.

56 Og det er gitt dem å kjenne
godt fra ondt, derfor har de sin
avalgfrihet, og jeg har gitt deg
en annen lov og et annet bud.

57 Derfor, lær dine barn at alle
mennesker, hvor de enn måtte
være, må aomvende seg, ellers
kan de på ingen måte arve
Guds rike, for intet burent kan
cbo der eller i hans nærhet, for
på Adams språk er dHellighe-
tens Menneske hans navn, og
hans Enbårnes navn er eMen-
neskesønnen, ja, Jesus Kristus,
en rettferdig fdommer som skal
komme i tidens midte.

58 Derfor gir jeg deg et bud, at
du skal undervise dine abarn
åpent om disse ting og si:

59 På grunn av overtredelse
kommer fallet, og dette fall
medfører døden, og ettersom
dere ble født til verden av vann
og blod og aånden som jeg har
dannet og ble av bstøv en leven-
de sjel, må dere bli cfødt på ny
til himmelens rike av dvann og

51a vs Mennesket,
mennesker —
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åndebarn.
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av Ånden og bli renset ved blod,
ja, blodet av min Enbårne, så
dere kan bli helliggjort fra all
synd og efå del i det fevige livs
ord i denne verden og evig liv i
den kommende verden, ja, udø-
delig gherlighet.
60 For aved vannet holder dere

budet, ved Ånden er dere brett-
ferdiggjort, og cved blodet er
dere dhelliggjort.
61 Derfor er dette gitt å forbli

i dere: Himmelens vitnesbyrd
— aTalsmannen — den udøde-
lige herlighets fred, sannheten
om alle ting, det som levende-
gjør alle ting og gir liv til alle
ting, det som kjenner alle ting
og har all makt i overensstem-
melse med visdom, barmhjer-
tighet, sannhet, rettferdighet og
dom.
62 Og nå, se, jeg sier til deg:

Dette er afrelsesplanen for alle
mennesker ved min bEnbårnes
blod, han som skal komme i ti-
dens midte.
63 Og se, alle ting har sin

lignelse, og alle ting er skapt
og dannet for å abære vitnes-
byrd om meg, både de ting som
er timelige og de ting som er
åndelige, de ting som er i him-
melen oventil og de ting som
er på jorden, og ting som er i

jorden, og ting som er under
jorden, både oventil og neden-
under, alle ting bærer vitnes-
byrd om meg.

64 Og det skjedde da Herren
hadde talt med Adam, vår far, at
Adam ropte til Herren, og han
ble ført bort ved aHerrens Ånd
og han ble ført ned i vannet og
ble bsenket under vann og ble
løftet opp av vannet.

65 Og således ble han døpt, og
Guds Ånd falt på ham, og slik
ble han afødt av Ånden og ble
levendegjort i det bindre men-
neske.

66 Og han hørte en røst fra
himmelen som sa: Du er adøpt
med ild og med Den Hellige
Ånd som bvitner om Faderen
og Sønnen fra nå av og for evig.

67 Og du er etter ahans orden
som var uten dagers begynnel-
se eller års ende, fra evighet til
evighet.

68 Se, du er aett i meg, en Guds
sønn, og slik kan alle bli bmine
sønner. Amen.

KAPITTEL 7

(Desember 1830)
Enok underviser, leder folket og
flytter fjell — Sions by blir oppret-
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tet — Enok forutser Menneske-
sønnens komme, hans sonoffer og
de helliges oppstandelse — Han
forutser gjenopprettelsen, innsam-
lingen, det annet komme og Sions
tilbakekomst.

Og det skjedde at Enok fortsatte
sin tale og sa: Se, vår far Adam
lærte oss disse ting, og mange
har trodd og blitt aGuds sønner,
og mange har ikke trodd og har
gått til grunne i sine synder og
ser med bredsel og gru frem til
at Guds brennende vrede skal
bli utøst over dem.

2 Og fra den tid av begynte
Enok å profetere, og han sa til
folket: Mens jeg var på reise og
sto på stedet Mahuja og ropte
til Herren, kom det en røst fra
himmelen som sa: Vend om og
gå opp på fjellet Simeon.

3 Og det skjedde at jeg vendte
om og gikk opp på fjellet, og
mens jeg sto på fjellet, så jeg
himlene åpne seg, og jeg ble
ikledd aherlighet.

4 Og jeg så Herren, og han sto
for mitt åsyn, og han talte til
meg, ja, som et menneske taler
til et annet, aansikt til ansikt, og
han sa til meg: bSe, og jeg vil
vise deg verden gjennom man-
ge generasjoner.

5 Og det skjedde at jeg i dalen
Shum fikk se et stort folk som
bodde i telt, og det var Shums
folk.

6 Og igjen sa Herren til meg:

Se, og jeg så mot nord og så
Kana’ans folk som bodde i telt.

7 Og Herren sa til meg: Profe-
tér, og jeg profeterte og sa:
Se, Kana’ans folk som er tallri-
ke skal rykke frem i kampor-
den mot Shums folk og skal
slå dem ihjel så de blir fullsten-
dig utryddet, og Kana’ans folk
skal bre seg utover i landet,
og landet skal være goldt og
ufruktbart og ikke noe annet
folk enn Kana’ans folk skal
bo der.

8 For se, Herren skal forbanne
landet med sterk hete, og det
skal vedbli å være goldt evin-
delig. Og alle Kana’ans barn
ble asorte, så de ble foraktet av
alle folk.

9 Og det skjedde at Herren sa
til meg: Se, og jeg så og skuet
Sharons land og Enoks land og
Omners land og Henis land og
Shems land og Haners land, og
Hanannihas land og alle deres
innbyggere.

10 Og Herren sa til meg: Gå til
dette folk og si til dem: aOm-
vend dere, for at jeg ikke skal
komme og slå dem med en for-
bannelse så de dør.

11 Og han ga meg et bud at jeg
skulle adøpe i Faderens navn
og i Sønnens navn — han som
er full av bnåde og sannhet —
og i cDen Hellige Ånds navn,
han som bærer vitnesbyrd om
Faderen og Sønnen.

12 Og det skjedde at Enok fort-

7 1a vs Guds sønner
og døtre.

b Alma 40:11–14.
3a vs Forklarelse.
4a 1M 32:30; 5M 5:4;

Moses 1:2, 11, 31.
b Moses 1:4.

8a 2 Ne 26:33.
10a Moses 6:57.
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omvendelse.
11a vs Dåp, døpe.

b vs Nåde.
c vs Hellige Ånd, Den.
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satte å kalle alle folk til omven-
delse, unntatt Kana’ans folk,
13 og så stor var Enoks atro

at han førte Guds folk, og der-
es fiender kom for å kjempe
mot dem, og han talte Herrens
ord og jorden skalv og bfjellene
vek, ja, på hans befaling, og cel-
vene med vann forandret sine
løp, og løvenes brøl hørtes ute
fra villmarken, og alle nasjoner
fryktet storlig, så dmektige var
Enoks ord og så stor kraft var
det i det språk som Gud hadde
gitt ham.

14 Det kom også et land opp
fra havets dyp, og så stor var
frykten hos Guds folks fiender
at de flyktet og sto langt borte
og gikk til landet som kom opp
fra havets dyp.

15 Og alandets kjemper sto
også langt borte, og det utgikk
en forbannelse over alle folk
som kjempet mot Gud,

16 og fra den tid av var det
kriger og blodsutgytelse blant
dem, men Herren kom og bod-
de blant sitt folk, og de levde i
rettferdighet.

17 aHerrens frykt var over alle
nasjoner, så stor var Herrens
herlighet som var over hans
folk. Og Herren bvelsignet lan-
det, og de ble velsignet på fjel-
lene og på de høye steder, og
det gikk dem vel.

18 Og Herren kalte sitt folk

aSion, for de var bav ett hjerte
og ett sinn og levde i rettferdig-
het, og det var ingen fattige
blant dem.

19 Og Enok fortsatte å forkyn-
ne i rettferdighet for Guds folk.
Og det skjedde i hans dager at
han bygget en by som ble kalt
hellighetens by, ja, Sion.

20 Og det skjedde at Enok tal-
te med Herren, og han sa til
Herren: aSion skal visselig bo i
trygghet evindelig. Men Herren
sa til Enok: Sion har jeg velsig-
net, men resten av folket har
jeg forbannet.

21 Og det skjedde at Herren
viste Enok alle jordens innbyg-
gere; og han så, og se, Sion ble,
da en tid var gått, atatt opp
til himmelen. Og Herren sa til
Enok: Se min bolig for evig.

22 Og Enok så også resten av
folket som var Adams sønner,
og de var en blanding av alle
Adams etterkommere, unntatt
Kains ætt, for Kains ætt var
asort og bodde ikke blant dem.
23 Og etter at Sion var tatt opp

til ahimmelen, bså Enok, og gi
akt, calle jordens nasjoner var
fremfor ham,

24 og generasjon fulgte gene-
rasjon, og Enok var i det høye
og aløftet opp, ja, i Faderens og
Menneskesønnens favn, og se,
Satans makt var over hele jor-
dens overflate.
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25 Og han så engler stige ned
fra himmelen, og han hørte en
høy røst som sa: Ve, ve over
jordens innbyggere.

26 Og han så Satan, og han
hadde aen stor lenke i sin hånd,
og den innhyllet hele jordens
overflate i bmørke, og han så
opp og lo, og chans engler fry-
det seg.

27 Og Enok så aengler stige
ned fra himmelen, og de bar
bvitnesbyrd om Faderen og Søn-
nen, og Den Hellige Ånd falt på
mange, og ved himmelens kref-
ter ble de tatt opp til Sion.

28 Og det skjedde at himme-
lens Gud skuet ned på resten
av folket, og han gråt, og Enok
bar vitnesbyrd om det og sa:
Hvordan har det seg at himle-
ne gråter og utgyter sine tårer
likesom regnet på fjellene?

29 Og Enok sa til Herren:
Hvordan har det seg at du kan
agråte, du som er hellig og er
fra all evighet til all evighet?
30 Og var det mulig for menne-

sket å telle jordens partikler —
ja, amillioner av jordkloder som
denne — ville det ikke utgjøre
en begynnelse av bdine skapel-
sers tall, og dine forheng er
fremdeles strukket ut, og like-
vel er du der, og din favn er
der, og du er også rettferdig,

du er barmhjertig og vennlig
evindelig.

31 Og du har tatt Sion i din
egen favn, og fra alle dine skap-
elser, fra all evighet til all
evighet, og intet annet enn afred,
brettferdighet og csannhet er din
trones bolig, og barmhjertighet
går frem for ditt åsyn og har
ingen ende, hvordan har det
seg at du kan gråte?

32 Herren sa til Enok: Se disse
dine brødre, de er amine egne
henders verk, og jeg ga dem der-
es bkunnskap den dag jeg skap-
te dem, og i Edens hage ga jeg
mennesket dets chandlefrihet.
33 Og til dine brødre har jeg

sagt og også gitt bud at de skul-
le aelske hverandre og at de
skulle velge meg, deres Fader,
men se, de er uten naturlig kjær-
lighet, og de hater sitt eget blod.

34 Og min avredes ild er opp-
tent mot dem, og i min store
harme vil jeg sende bvannflom-
men over dem, for min heftige
vrede er opptent mot dem.

35 Se, jeg er Gud, aHellighetens
Menneske er mitt navn, Rådgi-
ver er mitt navn, og Uendelig
og Evig er også bmitt navn.

36 Derfor kan jeg strekke ut
mine hender og favne om alt jeg
har skapt, og amitt øye kan også
gjennomtrenge det, og blant
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alle mine henders gjerninger
har det ikke vært så stor bugu-
delighet som blant dine brødre.
37 Men se, deres synder skal

være på deres fedres hoder,
Satan skal være deres far, og
elendighet skal bli deres dom,
og alle himlene skal gråte over
dem — ja, alle mine henders
gjerninger — hvorfor skulle
ikke himlene gråte når de ser at
disse skal lide?

38 Men se, disse som dine
øyne hviler på, skal omkomme
i vannflommene, og se, jeg vil
stenge dem inn, et afengsel har
jeg beredt for dem.

39 Og ahan som jeg har utvalgt,
har gått i forbønn for mitt åsyn.
Derfor lider han for deres syn-
der i den grad de vil omvende
seg inntil den dag bmin utvalg-
te skal vende tilbake til meg,
og inntil den dag skal de være
i cpine.
40 Derfor skal himlene gråte

over dette — ja, og alle mine
henders gjerninger.

41 Og det skjedde at Herren
talte til Enok og fortalte Enok
om alle menneskenes barns gjer-
ninger, derfor visste Enok, og
betraktet deres ugudelighet og
deres elendighet, og han gråt
og strakte sine armer frem, og
hans ahjerte svulmet og ble stort
som evigheten, og hans indre
lengtet, og hele evigheten skalv.

42 Og Enok så også aNoah
og bhans familie, at etterkom-
merne etter alle Noahs sønner
skulle bli reddet og frelses med
en timelig frelse.

43 Derfor så Enok at Noah byg-
get en aark og at Herren smilte
til den og holdt den i sin egen
hånd, men over resten av de
ugudelige kom vannflommene
og slukte dem.

44 Og da Enok så dette, led
hans sjel bitterhetens kvaler,
og han gråt over sine brødre og
sa til himlene: Jeg anekter å bli
trøstet, men Herren sa til Enok:
Oppløft ditt hjerte og vær glad,
og se.

45 Og det skjedde at Enok så,
og fra Noah skuet han alle jor-
dens familier, og han ropte til
Herren og sa: Når skal Herrens
dag komme? Når skal Den rett-
ferdiges blod utgytes slik at alle
som sørger kan bli ahelliggjort
og få evig liv?

46 Og Herren sa: Det skal skje
ai tidens midte, i ugudelighetens
og hevnens dager.

47 Og se, Enok så dagen for
Menneskesønnens komme, ja, i
kjødet, og hans sjel frydet seg
og sa: Den rettferdige er løftet
opp, og aLammet er slaktet fra
verdens grunnleggelse av, og
ved tro er jeg i Faderens favn,
og se, bSion er hos meg.

48 Og det skjedde at Enok så
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på ajorden, og han hørte en røst
fra dens indre som sa: Ve, ve,
over meg, menneskenes mor,
jeg pines, jeg er trett på grunn
av mine barns ugudelighet. Når
skal jeg få bhvile og bli renset
fra den curenhet som er utgått
fra meg? Når vil min Skaper
helliggjøre meg så jeg kan hvi-
le, og rettferdighet være hos
meg en tid?
49 Og da Enok hørte jorden

sørge, gråt han og ropte til Her-
ren og sa: O Herre, vil du ikke
vise jorden medlidenhet? Vil
du ikke velsigne Noahs barn?

50 Og det skjedde at Enok
fortsatte å rope til Herren og sa:
Jeg ber deg, O Herre, i din En-
bårnes navn, ja, i Jesu Kristi
navn, at du vil vise Noah og
hans ætt barmhjertighet slik at
jorden aldri mer blir dekket av
vannflommer.

51 Og Herren kunne ikke nek-
te, og han sluttet en pakt med
Enok og sverget for ham med
en ed at han ville stanse avann-
flommene, at han ville kalle på
Noahs barn.
52 Og han sendte ut en ufor-

anderlig forordning om at en
alevning av hans ætt alltid skulle
finnes blant alle nasjoner så
lenge jorden består.
53 Og Herren sa: Velsignet er

han gjennom hvis ætt Messias

skal komme, for han sier: Jeg er
aMessias, bSions konge, cHim-
melens klippe som er vid som
evigheten, den som kommer inn
gjennom porten og dstiger opp
ved meg, skal aldri falle, der-
for, velsignet er de som jeg har
omtalt, for de skal komme frem
med eevighetens frydesang.

54 Og det skjedde at Enok rop-
te til Herren og sa: Når Menne-
skesønnen kommer i kjødet,
skal jorden da hvile? Jeg ber
deg, vis meg disse ting.

55 Og Herren sa til Enok: Se,
og han så og fikk se aMenne-
skesønnen løftet opp bpå korset
på menneskers vis.

56 Og han hørte en høy røst,
og himlene ble tildekket, og
alle Guds skapelser sørget, og
jorden astønnet og klippene
revnet og de hellige boppsto og
ble ckronet med herlighetens
kroner ved dMenneskesønnens
høyre hånd.

57 Og alle aåndene som var bi
varetekt kom frem og sto ved
Guds høyre hånd, og resten ble
holdt tilbake i mørkets lenker
inntil dommen på den store dag.

58 Og igjen gråt Enok og ropte
til Herren og sa: Når skal jorden
få hvile?

59 Og Enok så Menneskesøn-
nen stige opp til Faderen, og
han påkalte Herren og sa: Vil

48a vs Jord — Jordens
renselse.

b Moses 7:54, 58, 64.
c vs Urenhet.

51a Sal 104:6–9.
52a Moses 8:2.
53a vs Messias.

b Mat 2:2;
2 Ne 10:14;

Alma 5:50;
L&p 128:22.

c Sal 71:3; 78:35;
Hel 5:12.
vs Klippe (sten).

d 2 Ne 31:19–20.
e vs Musikk.

55a vs Menneskesønnen.
b 3 Ne 27:14.

vs Korsfestelse.
56a Mat 27:45, 50–51.

b vs Oppstandelse.
c vs Krone;

Opphøyelse.
d Mat 25:34.

57a vs Ånd.
b L&p 76:71–74; 88:99.
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du ikke igjen komme til jorden?
For ettersom du er Gud og jeg
kjenner deg og du har sverget
for meg og befalt meg at jeg
skulle be i din Enbårne Sønns
navn — du har skapt meg og
gitt meg en rett til din trone,
ikke av meg selv, men ved din
egen nåde — derfor spør jeg
deg om du ikke igjen vil kom-
me til jorden.
60 Og Herren sa til Enok: Like

sikkert som jeg lever, like sik-
kert vil jeg komme i de asiste
dager, i ugudelighetens og hev-
nens dager, for å oppfylle den
ed jeg har avlagt for deg angå-
ende Noahs barn.

61 Og dagen skal komme da
jorden skal ahvile, men før den-
ne dag skal himlene bformørkes
og cet mørkets slør skal dekke
jorden, og himlene skal ryste og
likeledes jorden, og store trengs-
ler skal være blant menneskenes
barn, men jeg vil dbevare mitt
folk.

62 Og arettferdighet vil jeg
sende ned fra himmelen, og
bsannhet vil jeg bringe frem fra
cjorden for å bære dvitnesbyrd
om min Enbårne, hans eoppstan-
delse fra de døde, ja, om alle
menneskers oppstandelse, og
jeg vil la rettferdighet og sann-
het fare frem over jorden like-

som en flom for å fsamle mine
utvalgte fra jordens fire hjørner
til et sted som jeg skal berede,
en hellig by, for at mitt folk kan
binde omkring sine lender og
se frem til tiden for mitt kom-
me, for der skal mitt tabernakel
være, og den skal kalles Sion, et
gnytt Jerusalem.
63 Og Herren sa til Enok: Da

skal du og ahele din by møte
dem der, og vi skal omfavne
dem, og de skal se oss, og vi
skal falle dem om halsen, og de
skal falle oss om halsen, og vi
skal kysse hverandre.

64 Og der skal min bolig være,
og den skal være Sion som skal
komme frem fra alt som jeg har
skapt, og i et tidsrom av aett
tusen år skal jorden bhvile.
65 Og det skjedde at Enok så

dagen for aMenneskesønnens
komme i de siste dager for å bo
på jorden i rettferdighet i et
tidsrom av ett tusen år.

66 Men før den dag så han sto-
re trengsler blant de ugudelige,
og han så også at havet var opp-
rørt og at menneskenes hjerter
asviktet dem idet de med frykt
så frem til bDen Allmektige Guds
straffedommer som skulle kom-
me over de ugudelige.

67 Og Herren viste Enok alle
ting, ja, helt til verdens ende,

60a vs Siste dager.
61a vs Jord — Jordens

endelige tilstand.
b L&p 38:11–12;

112:23.
c vs Slør.
d 1 Ne 22:15–22;

2 Ne 30:10.
62a Sal 85:11.

vs Gjengivelsen

av evangeliet.
b vs Mormons bok.
c Jes 29:4.
d vs Vitne, vitnesbyrd.
e vs Oppstandelse.
f vs Israel — Israels

innsamling.
g vs Jerusalem, Det

nye.
63a Åp 21:9–11;

L&p 45:11–12;
Moses 7:19–21.

64a vs Tusenårsriket.
b Moses 7:48.

65a Jud 1:14.
vs Annet komme,
Jesu Kristi.

66a Jes 13:6–7.
b vs Dom, den siste

eller endelige.
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og han så de rettferdiges dag,
timen for deres forløsning, og
han mottok en fylde av aglede.
68 Og alle aSions dager i Enoks

dager var tre hundre og fem og
seksti år.

69 Og Enok og hele hans folk
avandret med Gud, og han bod-
de i Sions midte, og det skjedde
at Sion ikke mer var å finne, for
Gud tok den opp i sin egen favn,
og fra da av ble det sagt: Sion
er flyktet.

KAPITTEL 8

(Februar 1831)
Metusalah profeterer — Noah og
hans sønner forkynner evangeliet
— Stor ugudelighet råder — Et
kall om omvendelse går upåaktet hen
— Gud bestemmer at alt kjød vil
bli tilintetgjort av vannflommen.
Og alle Enoks dager ble fire
hundre og tredve år.

2 Og det skjedde at aMetusa-
lah, Enoks sønn, ikke ble tatt
opp for at de pakter Herren
hadde inngått med Enok kun-
ne bli oppfylt, for han inngikk i
sannhet en pakt med Enok om
at Noah skulle komme av hans
lenders frukt.
3 Og det skjedde at Metusalah

profeterte at fra hans lender
skulle alle jordens riker utgå
(gjennom Noah), og han tok
selv æren for det.

4 Og det ble en stor hungers-
nød i landet, og Herren for-
bannet jorden med en svær
forbannelse, og mange av dens
innbyggere døde.

5 Og det skjedde at Metusalah
levde ett hundre og syv og åtti
år og ble far til Lamek.

6 Og etter at Metusalah hadde
fått Lamek, levde han syv hun-
dre og to og åtti år og fikk søn-
ner og døtre.

7 Og alle Metusalahs dager
ble ni hundre og ni og seksti år,
så døde han.

8 Og Lamek levde ett hundre
og to og åtti år og fikk en sønn,

9 og han kalte ham aNoah og
sa: Denne sønn skal trøste oss
under vårt arbeide og våre hen-
ders møye på grunn av jorden
som Herren har bforbannet.

10 Og etter at Lamek hadde
fått Noah, levde han fem hun-
dre og fem og nitti år og fikk
sønner og døtre.

11 Og alle Lameks dager ble
syv hundre og syv og sytti år,
så døde han.

12 Og Noah ble fire hundre og
femti år gammel og afikk Jafet,
og to og førti år senere fikk han
bSem med Jafets mor, og da han
var fem hundre år gammel,
fikk han cKam.
13 Og aNoah og hans sønner

blyttet til Herren og ga akt på
hans ord, og de ble kalt cGuds
sønner.

67a vs Glede.
68a 1M 5:23; Moses 8:1.
69a 1M 5:24; Moses 6:34.

vs Vandre, vandre
med Gud.

8 2a vs Metusalah.
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i Bibelen.

b Moses 4:23.
12a 1M 5:32. vs Jafet.

b vs Sem.
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13a L&p 138:41.
vs Gabriel.

b vs Lydighet, lydig,
(ad)lyde.

c vs Guds sønner
og døtre.
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14 Og da disse menn begynte
å bli mange på jordens overflate
og fikk døtre, så amenneskenes
sønner at disse døtre var vakre,
og de tok dem til hustruer,
hvem de hadde lyst til.

15 Og Herren sa til Noah: Dine
sønners døtre har asolgt seg, for
se, min vrede er opptent mot
menneskenes sønner, for de vil
ikke lytte til min røst.
16 Og det skjedde at Noah

profeterte og underviste om det
som er av Gud, ja, som det var i
begynnelsen.

17 Og Herren sa til Noah: Min
Ånd skal ikke alltid astreve med
mennesket, for det skal vite at
balt kjød skal dø, likevel skal
dets dager være ett hundre og
tyve år, og hvis menneskene
ikke omvender seg, vil jeg sen-
de cvannflommene over dem.
18 Og i de dager var det

akjemper på jorden, og de søkte
etter Noah for å ta hans liv,
men Herren var med Noah, og
bHerrens kraft var over ham.

19 Og Herren aordinerte bNoah
etter sin egen corden, og befalte
ham at han skulle gå ut og dfor-
kynne hans evangelium til men-
neskenes barn, slik det ble gitt
til Enok.

20 Og det skjedde at Noah kal-
te på menneskenes barn at de
skulle aomvende seg, men de
lyttet ikke til hans ord.

21 Og også, etter at de hadde
hørt ham, kom de frem for ham
og sa: Se, vi er Guds sønner, har
vi ikke tatt til oss menneskenes
døtre? Og er det ikke så at vi
aspiser og drikker og tar til ekte
og gir til ekte? Og våre hustru-
er føder barn, og disse er mek-
tige menn lik dem som levde
i fordums tid, meget navngjet-
ne menn. Og de lyttet ikke til
Noahs ord.

22 Og Gud så at amenneske-
nes ugudelighet var blitt stor
på jorden og at alle mennesker
var oppblåste i sine hjerters
btanker og hensikter som var
helt og holdent onde.

23 Og det skjedde at Noah fort-
satte sin aforkynnelse for folket
og sa: Lytt og gi akt på mine ord.

24 aTro og omvend dere fra
deres synder og bbli døpt i Jesu
Kristi, Guds Sønns navn, like-
som våre fedre, og dere skal
motta Den Hellige Ånd så alle
ting kan cbli tilkjennegitt for
dere, og hvis dere ikke gjør det-
te, vil vannflommene komme
over dere, likevel lyttet de ikke.

14a Moses 5:52.
15a vs Ekteskap —
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med forskjellig
tro og levesett.

17a 1M 6:3;
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Ether 2:15;
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25 Og Noah angret, og han
sørget og led i sitt hjerte over at
Gud hadde skapt mennesket
på jorden.

26 Og Herren sa: Jeg vil aut-
rydde menneskene som jeg har
skapt fra jordens overflate, både
mennesker og dyr og krypdyr
og luftens fugler, for Noah ang-
rer at jeg har skapt dem og at jeg
har gjort dem, og han har påkalt
meg, for de har søkt å ta hans liv.

27 Og således fant Noah anåde
for Herrens øyne, for Noah var
en rettferdig mann og bfullkom-

men i sin generasjon, og han
cvandret med Gud, slik også
hans tre sønner, Sem, Kam og
Jafet gjorde.

28 Jorden ble afordervet frem-
for Gud, og den ble full av vold.

29 Og Gud så på jorden, og
se, den var fordervet, for alt
kjød hadde fordervet sin ferd
på jorden.

30 Og Gud sa til Noah: Nå vil
jeg gjøre ende på alt kjød, for
jorden er fylt med vold, og
se, jeg vil autrydde alt kjød fra
jorden.

26a vs Jord — Jordens
renselse.

27a vs Nåde.

b 1M 6:9.
c vs Vandre, vandre

med Gud.

28a 1M 6:11–13.
30a L&p 56:3.



Abrahams bok

OVERSATT AV JOSEPH SMITH FRA PAPYRUSRULLER

En oversettelse av noen gamle opptegnelser som har kommet i vår
besittelse fra katakombene i Egypt — Abrahams skrifter, kalt

Abrahams bok, skrevet på papyrus av ham selv mens han var i Egypt.
(History of the Church 2:235–236, 348–351.)

KAPITTEL 1

Abraham søker etter den patriar-
kalske ordens velsignelser — Han
blir forfulgt av falske prester i Kal-
dea — Jehova redder ham — En
gjennomgang av Egypts opprin-
nelse og styreform.

I aKALDEERNES land hvor
mine fedre bodde, så jeg,

bAbraham, at det var nødven-
dig for meg å finne et annet
coppholdssted.
2 Og da jeg forsto at det fantes

større alykke og fred og bhvile
for meg, søkte jeg etter fedre-
nes velsignelser og den rettig-
het jeg skulle ordineres til for
å forvalte disse, da jeg selv
hadde vært en som fulgte crett-
ferdighet — en som også øn-
sket å være en som hadde stor
dkunnskap og være en som
enda mer hengivent fulgte rett-
ferdighet og få en enda større
kunnskap og bli en far til man-
ge nasjoner, en fredsfyrste, og
ønsket å motta instruksjoner

og holde Guds bud — ble jeg
en rettmessig arving, en ehøy-
prest fmed den rettighet som
tilhørte fedrene.

3 Den ble aoverdratt til meg fra
fedrene, den kom ned fra fe-
drene fra tidens begynnelse, ja,
helt fra begynnelsen, eller før
jordens grunnvoll ble lagt og
ned til denne tid, ja, rettigheten
til bden førstefødte eller det
første menneske som er cAdam
eller den første far, kom ned
gjennom fedrene til meg.

4 Jeg søkte å bli aoverdratt
prestedømmet i overensstem-
melse med Guds forordning til
fedrene om etterkommerne.

5 aMine fedre, som hadde
vendt seg bort fra sin rettfer-
dighet og fra de hellige bud
som Herren deres Gud hadde
gitt dem og begynt bå tilbe hed-
ningenes guder, nektet helt å
lytte til min røst,

6 for deres hjerter traktet etter
å gjøre ondt og hadde fullsten-
dig vendt seg til aElkenahs gud
og Libnahs gud og Mahmac-

1 1a vs Ur.
b vs Abraham.
c Apg 7:2–4.

2a vs Glede.
b vs Hvile.
c vs Rettferdig,

rettferdighet.
d L&p 42:61.

vs Kunnskap.
e vs Høyprest.
f vs Melkisedekske

prestedømme, Det.
3a L&p 84:14.

b L&p 68:17.
vs Førstefødte.

c Moses 1:34.

vs Adam.
4a vs Førstefødselsrett.
5a 1M 12:1.

b vs Avgudsdyrkelse.
6a dvs de falske

gudene, som illustret
i Faksimile Nr. 1 i
Abrahams bok.



EN FAKSIMILE FRA ABRAHAMS BOK
Nr. 1

FORKLARING
Fig. 1 Herrens engel.
Fig. 2 Abraham bundet til et alter.
Fig. 3 Elkenahs avgudsprest forsøker å ofre Abraham.
Fig. 4 Avgudsprestenes offeralter som står foran Elkenahs gud, Libnahs gud,

Mahmackrahs gud, Korashs gud og Faraos gud.
Fig. 5 Elkenahs avgud.
Fig. 6 Libnahs avgud.
Fig. 7 Mahmackrahs avgud.
Fig. 8 Korashs avgud.
Fig. 9 Faraos avgud.
Fig. 10 Abraham i Egypt.
Fig. 11 Dette forestiller himmelens pilarer ifølge egypternes oppfatning.
Fig. 12 Raukeeyang, som betyr hvelving eller himmelhvelvingen over våre

hoder, men i dette tilfelle, og i forbindelse med dette emne, mente egypterne det
betydde Shaumau, å være høy, eller himlene, som tilsvarte det hebraiske ord
Shaumayheem.
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krahs gud og Korashs gud og
Faraos, kongen av Egypts gud.
7 Derfor vendte de sine hjerter

til hedningenes ofringer og of-
ret sine barn til disse stumme
avguder, og lyttet ikke til min
røst, men forsøkte å ta mitt
liv ved Elkenahs prests hånd.
Elkenahs prest var også Faraos
prest.

8 Nå, på denne tid var skikken
at den som var prest for Farao,
kongen av Egypt, ofret menn,
kvinner og barn til disse frem-
mede guder på det alter som
var bygget i landet Kaldea.

9 Og det skjedde at presten of-
ret til Faraos gud og også til
Sjagrels gud på egypternes vis.
Sjagrels gud var solen.

10 Ja, til og med et barn som
takkoffer ofret Faraos prest på
det alter som sto ved høyden
som ble kalt Potifars høyde, ved
enden av sletten Olisjem.

11 Nå, denne prest hadde en
gang på dette alter ofret tre
jomfruer som var døtre av Oni-
ta som var av kongelig byrd i
rett linje fra aKam. Disse jom-
fruer ble ofret på grunn av sin
dyd, de ville ikke bbøye seg ned
og tilbe guder av tre eller sten,
derfor ble de drept på dette
alter, og det ble gjort på egyp-
ternes vis.

12 Og det skjedde at prestene
øvet vold mot meg for at de
også kunne drepe meg på dette
alter slik de gjorde med disse
jomfruer, og for at dere kan
få kunnskap om dette alter, vil
jeg henvise til fremstillingen i

begynnelsen av denne oppteg-
nelse.

13 Det hadde samme form
som en seng slik de fantes blant
kaldeerne, og det sto foran gu-
dene til Elkenah, Libnah, Mah-
mackrah, Korash og også en gud
likesom Faraos, kongen av
Egypts gud.

14 For at dere kan få en forstå-
else av disse guder, har jeg
gjengitt deres form i de skikkel-
ser som er fremstilt i begynnel-
sen av denne opptegnelse, disse
fremstillinger kalles ralenos av
kaldeerne, og betyr hieroglyfer.

15 Og da de la hånd på meg
for å ofre meg og ta mitt liv, se,
da hevet jeg min røst til Herren
min Gud, og Herren alyttet og
hørte, og han fylte meg med sy-
net av Den Allmektige, og hans
nærværs engel sto foran meg
og bløste straks mine bånd.
16 Og hans røst lød til meg:

Abraham, Abraham, se, amitt
navn er Jehova, og jeg har hørt
deg og har kommet ned for å
befri deg og føre deg bort, fra
din fars hus og fra alle dine
slektninger, til et fremmed bland
som du ikke vet om.

17 Og dette fordi de har vendt
sine hjerter bort fra meg for å
tilbe Elkenahs gud og Libnahs
gud og Mahmackrahs gud og
Korashs gud og Faraos, kongen
av Egypts gud, derfor har jeg
kommet ned for å hjemsøke dem
og for å ødelegge ham som har
løftet sin hånd mot deg, Abra-
ham, min sønn, for å ta ditt liv.

18 Se, jeg vil lede deg ved min

11a vs Kam.
b Dan 3:13–18.

15a Mosiah 9:17–18.
b Abr 2:13.

16a vs Jehova.
b vs Lovede land, Det.
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hånd, og jeg vil ta deg for å iklé
deg mitt anavn, ja, din fars pres-
tedømme, og min kraft skal
være over deg.
19 Som det var med Noah, slik

skal det være med deg, men
gjennom din gjerning skal amitt
navn bli kjent på jorden for evig,
for jeg er din Gud.

20 Se, Potifars høyde var i lan-
det aUr i Kaldea. Og Herren rev
ned alteret til Elkenah og til lan-
dets guder og ødela dem full-
stendig og rammet presten så
han døde, og det var stor sorg i
Kaldea og ved Faraos hoff,
denne Farao betegner konge av
kongelig blod.
21 Nå, denne konge av Egypt

var en etterkommer av aKam,
og bkana’anittenes blod rant i
hans årer.
22 Fra denne linje utgikk alle

egyptere, og således fortsatte
kana’anittenes blod å være i
landet.

23 Landet aEgypt ble først
oppdaget av en kvinne som var
datter av Kam og datter av
Egyptus som på kaldeisk betyr
Egypt som betegner det som er
forbudt.
24 Da denne kvinnen oppda-

get landet, lå det under vann.
Hun lot senere sine sønner bo-
sette seg der, og fra Kam utgikk
således den rase som opprett-
holdt forbannelsen i landet.

25 Nå, det første styre i Egypt
ble opprettet av Farao som var

eldste sønn av Egyptus, Kams
datter, og den var etter Kams
styre som var patriarkalsk.

26 Farao, som var en rettfer-
dig mann, opprettet sitt rike og
dømte sitt folk klokt og rettfer-
dig alle sine dager, og han søk-
te med flid å etterligne den
orden som ble opprettet av de
første generasjoners fedre i den
første patriarkalske regjerings-
tids dager, ja, i Adams regje-
ringstid, og også i sin far Noahs
regjeringstid, han som velsignet
ham med ajordens velsignelser
og med visdommens velsignel-
ser, men forbannet ham med
hensyn til prestedømmet.

27 Nå var Farao av den slekts-
linje ved hvilken han ikke kun-
ne ha rett til aprestedømmet,
selv om faraoene gjerne hevdet
å ha rett til det fra Noah gjen-
nom Kam, derfor ble min far vil-
ledet av deres avgudsdyrkelse.

28 Men jeg skal heretter forsø-
ke å skildre hendelsesforløpet
fra min egen tid tilbake til ska-
pelsens begynnelse, for aopp-
tegnelsene er kommet i mine
hender, og jeg har dem inntil
denne tid.

29 Nå, etter at Elkenahs prest
ble rammet så han døde, ble de
ting oppfylt som ble fortalt meg
om landet Kaldea, at det skulle
bli en hungersnød i landet.

30 Følgelig ble det hungersnød
over hele landet Kaldea, og min
far var hårdt plaget på grunn

18a vs Prestedømme.
19a 1M 12:1–3.
20a 1M 11:28; Abr 2:4.
21a 1M 10:6; Sal 78:51;

Moses 8:12.

b Moses 7:6–8.
vs Kana÷an,
Kana÷aneer.

23a vs Egypt.
26a vs Velsigne,

velsignet,velsignelse.
27a L&p OE—2.

vs Prestedømme.
28a Moses 6:5.

vs Minnebok.
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av hungersnøden og angret det
onde han hadde tenkt å gjøre
mot meg — aå ta mitt liv.

31 Men fedrenes, ja, patriark-
enes opptegnelse angående ret-
ten til prestedømmet, bevarte
Herren min Gud i mine egne
hender, derfor har jeg inntil
denne dag bevart en kunnskap
om skapelsens begynnelse og
også om aplanetene og om stjer-
nene slik dette ble gjort kjent
for fedrene, og jeg skal forsøke
å skrive noe av dette i denne
opptegnelsen til gavn for mine
etterkommere som skal kom-
me etter meg.

KAPITTEL 2

Abraham forlater Ur for å dra til
Kana’an — Jehova viser seg for
ham i Karan — Alle evangeliets
velsignelser blir lovet hans ætt og
gjennom hans ætt til alle menne-
sker — Han reiser til Kana’an og
videre til Egypt.
Nå lot Gud Herren hungersnø-
den bli meget stor i landet Ur,
så stor at min bror aHaran døde,
men bTarah, min far, bodde
fremdeles i kaldeernes land Ur.
2 Og det skjedde at jeg, Abra-

ham, tok aSarai til hustru, og
bNakor, min bror giftet seg med
Milka som var Harans datter.

3 Nå hadde Herren asagt til
meg: Abraham, dra bort fra ditt
land og fra din slekt og fra din
fars hus til et land som jeg vil
vise deg.

4 Derfor forlot jeg kaldeernes
land aUr for å dra til Kana’ans
land, og jeg tok med meg Lot,
min brors sønn, og hans hustru,
og min hustru Sarai, og også
bmin far fulgte etter meg til det
land som vi kalte Karan.

5 Og hungersnøden avtok og
min far ble igjen i Karan og bod-
de der, for det var mye småfe i
Karan, og min far vendte seg
igjen til sin aavgudsdyrkelse,
derfor ble han værende i Karan.

6 Men jeg, Abraham, og aLot,
min brors sønn, ba til Herren, og
Herren bviste seg for meg og sa
til meg: Bryt opp og ta Lot med
deg, for jeg har til hensikt å føre
deg ut av Karan og gjøre deg til
en tjener for å bære frem cmitt
navn di et fremmed land som jeg
vil gi din etterslekt til evig eie,
hvis de lytter til min røst.

7 For jeg er Herren din Gud,
jeg bor i himmelen, jorden er
amin fotskammel, jeg rekker
min hånd ut over havet og det
adlyder min røst, jeg gjør vin-
den og ilden til bmin stridsvogn,
jeg sier til fjellene: Vik bort, og
se, i samme stund, plutselig, blir
de tatt av en hvirvelvind.
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8 Mitt navn er aJehova, og jeg
bkjenner enden fra begynnel-
sen, derfor skal min hånd være
over deg.

9 Og jeg vil gjøre deg til en
stor nasjon, og jeg vil avelsigne
deg overmåte og gjøre ditt navn
stort blant alle nasjoner, og du
skal være en velsignelse for din
ætt etter deg, så de i sine hender
skal bære denne tjenestegjer-
ning og bdette prestedømme ut
til alle nasjoner.
10 Og jeg vil velsigne dem

gjennom ditt navn, for så man-
ge som tar imot adette evange-
lium, skal kalles etter ditt navn
og skal regnes til bdin ætt, og de
skal stå frem og velsigne deg
som csin far.

11 Og jeg vil avelsigne dem
som velsigner deg og forbanne
dem som forbanner deg, og i
deg (det vil si i ditt preste-
dømme) og i bdin ætt (det vil si
ditt prestedømme) — for jeg
gir deg det løfte at cdenne ret-
tighet skal fortsette i deg og i
din ætt etter deg (det vil si de
direkte eller kjødelige etter-
kommere) — skal alle jordens
familier velsignes, ja, med
evangeliets velsignelser som er
frelsens velsignelser, ja, det
evige livs velsignelser.

12 Nå, etter at Herren hadde
endt sin tale til meg og trukket
sitt åsyn bort fra meg, sa jeg i
mitt hjerte: Din tjener har asøkt
deg oppriktig, nå har jeg fun-
net deg.

13 Du sendte din engel for å
abefri meg fra Elkenahs guder,
og jeg vil gjøre vel i å lytte til
din røst, la derfor din tjener
bryte opp og dra bort i fred.

14 Så jeg, Abraham, dro bort
som Herren hadde sagt til meg,
og Lot dro sammen med meg,
og jeg, Abraham, var ato og
seksti år gammel da jeg dro ut
av Karan.

15 Og jeg tok med meg aSarai
som jeg tok til hustru da jeg var
i bUr i Kaldea — og Lot min
brors sønn og alle våre eiende-
ler som vi hadde samlet og de
sjeler som vi hadde cvunnet i
Karan — og dro avsted til dKa-
na’ans land og bodde i telt mens
vi var underveis,

16 derfor var evigheten vårt
dekke og vår aklippe og vår
frelse mens vi reiste fra Karan
gjennom Jerson for å komme til
Kana’ans land.

17 Nå bygget jeg, Abraham,
et aalter i landet Jerson og ofret
til Herren og ba om at bhungers-
nøden måtte vendes bort fra
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min fars hus for at de ikke skul-
le omkomme.
18 Og deretter dro vi fra Jer-

son gjennom landet til stedet
Sikem som lå på Mores sletter,
og vi hadde allerede kommet
til grensen mot akana’anittenes
land, og der på Mores sletter
bofret jeg og påkalte Herren i
inderlig bønn fordi vi allerede
hadde kommet inn i landet til
denne avgudsdyrkende nasjon.

19 Og Herren viste seg for
meg som svar på mine bønner
og sa til meg: Til din ætt vil jeg
gi adette land.
20 Og jeg, Abraham, brøt opp

fra det sted hvor jeg hadde byg-
get alteret til Herren og dro vi-
dere til et fjell øst for aBetel, og
der slo jeg opp mitt telt — med
Betel i vest og bAi i øst — og der
bygget jeg nok et alter til Herren
og cpåkalte igjen Herrens navn.

21 Og jeg, Abraham, reiste fort-
satt videre mot syd, og det var
fremdeles hungersnød i landet,
og jeg, Abraham, besluttet å dra
ned til Egypt for å oppholde
meg der, for hungersnøden ble
meget stor.

22 Og det skjedde da det var
like før jeg skulle inn i Egypt at
Herren sa til meg: Se, aSarai din
hustru er en meget vakker
kvinne å se på,

23 derfor skal det skje at når
egypterne får se henne, vil de
si: Hun er hans hustru, og de

vil slå deg ihjel, men vil la hen-
ne få leve, se derfor til at du
gjør således:

24 La henne si til egypterne at
hun er din søster, og din sjel
skal leve.

25 Og det skjedde at jeg, Abra-
ham, fortalte Sarai, min hustru,
alt Herren hadde sagt til meg —
derfor ber jeg deg si til dem at
du er min søster, så det kan gå
meg vel for din skyld og min
sjel skal leve på grunn av deg.

KAPITTEL 3

Abraham lærer om solen, månen
og stjernene ved hjelp av urim
og tummim — Herren åpenbarer
åndenes evige natur for ham —
Han lærer om det førjordiske liv,
om forutbeskikkelse, om skapel-
sen, om valg av en Forløser og om
menneskets annen prøvestand.
Og jeg, Abraham hadde aurim
og tummim som Herren min
Gud hadde gitt meg i kaldeer-
nes Ur.

2 Og jeg så astjernene, at de
var meget store og at en av dem
var nærmest Guds trone, og
det var mange store som var
nær den.

3 Og Herren sa til meg: Disse
er de styrende stjerner, og
navnet på den store er aKolob
fordi den er nær meg, for jeg er
Herren din Gud. Jeg har satt
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denne til å styre alle dem som
tilhører den samme orden som
den på hvilken du står.
4 Og Herren sa til meg ved

urim og tummim at Kolob var
på Herrens vis med hensyn til
sine tider og årstider og om-
dreininger — at én omdreining
var aén dag for Herren etter
hans tidsregning, som er bett
tusen år ifølge den tidsregning
som er gitt den planet på hvil-
ken du står. Dette er Herrens
tidsregning ifølge Kolobs tids-
regning.

5 Og Herren sa til meg: Den
planet som er det mindre lys —
mindre enn det som er satt til å
råde over dagen, ja, til å råde
over natten — er over eller stør-
re enn den du står på hva tids-
regning angår, for den beveger
seg i en orden som er mer lang-
som. Dette er på sin plass fordi
den befinner seg over den jord
på hvilken du står, derfor har
ikke dens tidsregning så mange
dager og måneder og år.

6 Og Herren sa til meg: Abra-
ham, disse ato kjensgjerninger
eksisterer, se, dine øyne ser det,
det er gitt til deg å kjenne tids-
regningene og den fastsatte tid,
ja, den tid som er fastsatt for
den jord på hvilken du står, og
den fastsatte tid for det større
lys som er satt til å råde over
dagen og den fastsatte tid for
det mindre lys som er satt til å
råde over natten.

7 Nå er den fastsatte tid for
det mindre lys lenger hva tids-

regning angår enn tidsregnin-
gen for den jord på hvilken
du står.

8 Og hvor disse to kjensgjer-
ninger eksisterer, skal det være
enda en kjensgjerning over dem,
det vil si, det skal finnes en
annen planet hvis tidsregning
er enda lenger.

9 Og således skal én planets
tidsregning være over en
annens inntil du kommer nær
Kolob, denne Kolob er etter
Herrens tidsregning, denne
Kolob er plassert nær Guds tro-
ne for å styre alle de planeter
som tilhører aden samme orden
som den på hvilken du står.

10 Og det er gitt deg å vite den
fastsatte tid for alle stjerner
som er satt til å gi lys, inntil du
kommer nær Guds trone.

11 Således atalte jeg, Abraham,
med Herren ansikt til ansikt li-
kesom et menneske taler med
et annet, og han fortalte meg
om sine henders gjerninger.

12 Og han sa til meg: Min sønn,
min sønn (og hans hånd var
utrakt), se jeg vil vise deg alle
disse. Og han la sin hånd på
mine øyne, og jeg så hans hen-
ders gjerninger, og de var man-
ge, og de ble mangfoldiggjort
for mine øyne, og jeg kunne
ikke se noen ende på dem.

13 Og han sa til meg: Dette er
Sjineha som er solen. Og han sa
til meg: Kokob, som er stjerne.
Og han sa til meg: Olea som er
månen. Og han sa til meg: Ko-
kaubeam, som betyr stjerner

4a Abr 5:13.
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eller alle de store lys som var
på himmelhvelvingen.
14 Og det var om natten

Herren talte disse ord til meg:
Jeg vil agjøre deg tallrik og bdin
ætt etter deg, likesom disse, og
hvis du kunne ctelle sandkor-
nene, ville du se hvor tallrik
din slekt skal bli.
15 Og Herren sa til meg: Abra-

ham, jeg viser deg disse ting før
dere drar inn i Egypt, så dere
kan forkynne alle disse ord.

16 Hvis to ting eksisterer og
den ene er over den andre, skal
det være større ting over dem.
aKolob er derfor den største av
alle de Kokaubeam som du har
sett, fordi den er nærmest meg.
17 Nå, hvis det finnes to ting,

den ene over den andre, og må-
nen er over jorden, da kan det
hende at en planet eller en stjer-
ne kan være over den, og det er
ikke noe som Herren din Gud
beslutter i sitt hjerte at han vil
gjøre, uten at han agjør det.

18 Men likesom han skapte den
større stjerne, slik er det også
om det er to ånder og den ene
er mer intelligent enn den an-
dre, likevel har disse to ånder,
selv om den ene er mer intelli-
gent en den andre, ingen begyn-
nelse, de eksisterte før, de skal
ikke ha noen ende, de skal eksi-
stere heretter, for de er agno-
laum eller evige.

19 Og Herren sa til meg: Disse
to kjensgjerninger eksisterer at
det er to ånder, den ene er mer
intelligent enn den andre, og
det skal være en annen som er
mer intelligent enn dem. Jeg er
Herren din Gud, jeg er amer
intelligent enn dem alle.

20 Herren din Gud sendte sin
engel for å afri deg ut av hende-
ne på Elkenahs prest.

21 Jeg bor midt iblant dem
alle, derfor har jeg nå kommet
ned til deg for å fortelle deg om
amine henders gjerninger hvori
min bvisdom overgår dem alle,
for jeg regjerer oppe i himme-
len og nede på jorden i all vis-
dom og klokskap over alle de
intelligenser dine øyne har sett
fra begynnelsen. Jeg kom ned i
begynnelsen midt blant alle de
intelligenser du har sett.

22 Nå hadde Herren vist meg,
Abraham, de aintelligenser som
var organisert bfør verden ble
til, og blant alle disse var det
mange av cde edle og store.

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

24 Og det sto aen iblant dem
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FORKLARING
Fig. 1 Kolob, som betyr den første skapelse, nærmest det celestiale eller

Guds bolig. Først i herredømme, sist med hensyn til tidsregning. Tidsreg-
ningen er i henhold til celestial tid, og denne celestiale tid setter én dag til én
alen. En dag på Kolob tilsvarer et tusen år ifølge tidsregningen på denne jord
som av egypterne kalles Jah-oh-eh.

Fig. 2 Står nærmest Kolob, kalles av egypterne Oliblish som er den nest
største styrende skapelse nær det celestiale eller det sted hvor Gud bor, har
også myndighets-nøkkelen henhørende til andre planeter som åpenbart
fra Gud til Abraham da han ofret på et alter som han hadde bygget til Herren.

Fig. 3 Skal forestille Gud sittende på sin trone ikledd makt og myndighet
med en krone av evig lys på sitt hode, forestiller også de store nøkkelord tilhø-
rende Det hellige prestedømme som åpenbart til Adam i Edens hage, også
til Set, Noah, Melkisedek, Abraham og til alle som prestedømmet ble åpen-
bart til.

Fig. 4 Tilsvarer det hebraiske ord Raukeeyang som betyr hvelving eller
himmelhvelvingen, også et tall som på egyptisk betyr ett tusen og svarer til
tidsregningen for Oliblish som er lik Kolob i sin omdreining og tidsregning.

Fig. 5 Kalles på egyptisk Enish-og-on-dosh, den er også en av de styrende
planeter og sies av egypterne å være solen og låner sitt lys fra Kolob gjennom
Kae-e-vanrash, som er den store nøkkel eller med andre ord den styrende kraft
som styrer femten andre planeter eller fiksstjerner og også Floeese, eller månen,
jorden og solen i deres årlige omdreininger. Denne planet mottar sin kraft gjen-
nom Kli-flos-is-es eller Hah-ko-kau-beam, stjernene som fremstilles ved tallene
22 og 23 og mottar lys fra Kolobs omdreininger.

Fig. 6 Forestiller jorden og dens fire hjørner.
Fig. 7 Forestiller Gud sittende på sin trone og åpenbarer gjennom himlene

prestedømmets store nøkkelord og også Den Hellige Ånds tegn til Abraham i
en dues skikkelse.

Fig. 8 Inneholder skrifter som ikke kan åpenbares for verden, men skal
mottas i Guds hellige tempel.

Fig. 9 Bør ikke åpenbares på det nåværende tidspunkt.
Fig. 10 Som ovenfor.
Fig. 11 Som ovenfor. Om verden kan finne ut disse tall, så la det skje. Amen.
Fig. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 og 21 vil bli gitt i Herrens egen beleilige tid.
Ovenstående oversettelse er gitt så langt vi har noen rett til å gi den på det

nåværende tidspunkt.
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som var Gud lik, og han sa til
dem som var med ham: Vi vil
gå ned, for det er rom der, og vi
vil ta av disse elementer, og bvi
vil skape en cjord hvorpå disse
kan bo,

25 og vi vil aprøve dem ved
dette for å se om de vil bgjøre
alt som Herren deres Gud befa-
ler dem,

26 og de som holder sin aførste
prøvestand skal forøkes, og de
som ikke holder sin første prø-
vestand, skal ikke få herlighet i
det samme rike med dem som
holder sin første prøvestand. Og
de som holder sin bannen prøve-
stand, skal forøkes i cherlighet
evindelig og alltid.

27 Og aHerren sa: Hvem skal
jeg sende? Og en svarte lik
bMenneskesønnen: Her er jeg,
send meg. Og cen annen svarte
og sa: Her er jeg, send meg. Og
Herren sa: Jeg vil sende den
første.

28 Og aden andre ble vred og
holdt ikke sin første prøvestand,
og på den dag bfulgte mange
etter ham.

KAPITTEL 4

Gudene planlegger å skape jorden og
alt liv på den — De fremlegger en
plan om en skapelse på seks dager.

Og så sa Herren: La oss gå ned.
Og de gikk ned ai begynnelsen,
og de, det vil si Gudene, borga-
niserte og dannet himlene og
jorden.

2 Og jorden, etter at den var
dannet, var øde og tom fordi de
ikke hadde dannet noe annet
enn jorden, og mørke rådet over
dypet, og Gudenes Ånd aruget
over vannene.

3 Og de (Gudene) sa: Bli lys,
og det ble lys.

4 Og de (Gudene) fattet lyset,
for det var klart, og de skilte
lyset, eller så til at det ble skilt
fra mørket.

5 Og Gudene kalte lyset dag
og mørket kalte de natt. Og det
skjedde at fra aften til morgen
kalte de natt, og fra morgen til
aften kalte de dag, og dette var
det første eller begynnelsen til
det som de kalte dag og natt.

6 Og Gudene sa også: La det
bli aen hvelving midt i vannene,
og den skal skille vann fra vann.

7 Og Gudene befalte hvelvin-
gen, så den skilte vannene som
var under hvelvingen fra van-
nene som var over hvelvingen,
og det ble slik, ja, slik som de
befalte.

8 Og Gudene kalte hvelvingen
ahimmel. Og det skjedde at det
var fra aften til morgen de kalte
natt, og det skjedde at det var
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25a L&p 98:12–14;

124:55.
vs Handlefrihet;
Forløsningsplan.

b vs Lydighet, lydig,
(ad)lyde.

26a Jud 1:6.
b vs Dødelig,

dødelighet.
c Tit 1:2.

vs Herlighet.
27a vs Gud, guddommen

— Gud Faderen.
b vs Jesus Kristus;

Menneskesønnen.

c Moses 4:1–2.
28a vs Djevel.

b vs Fortapelsens
sønner.

4 1a 1M 1:1; Moses 2:1.
b vs Skape, skapelse.

2a 1M 1:2; Moses 2:2.
6a 1M 1:4–6; Moses 2:4.
8a vs Himmel.



43 Abraham 4:9–22

fra morgen til aften de kalte
dag, og dette var bannen gang
de nevnte natt og dag.
9 Og Gudene befalte og sa:

La avannene under himmelen
bli samlet sammen til bett sted,
og la det tørre land komme
frem, og det ble slik som de
befalte.
10 Og Gudene kalte det tørre

land jord, og vannene som had-
de samlet seg, kalte ade store
vann, og Gudene så at de ble
adlydt.

11 Og Gudene sa: La oss bere-
de jorden til å frembringe
agress, urter som setter frø,
frukttrær som bærer frukt, hvert
etter sitt slag — hvis frø i seg
selv frembringer sitt eget slag
på jorden — og det ble slik, ja,
som de befalte.
12 Og Gudene organiserte jor-

den til å frembringe gress av
dets eget frø og urten til å frem-
bringe urt av dens eget frø, og
sette frø av sitt eget slag, og jor-
den til å frembringe treet av
dets eget frø og bære frukt hvis
frø i seg selv bare kunne frem-
bringe det samme, etter sitt
eget slag, og Gudene så at de
ble adlydt.

13 Og det skjedde at de tellet
dagene, fra aften til morgen
kalte de natt, og det skjedde at
fra morgen til aften kalte de
dag, og det var den tredje tid.

14 Og Gudene organiserte
alysene på himmelhvelvingen
og så til at de skilte dagen fra
natten og organiserte dem til å

være til tegn og til årstider og
til dager og til år,

15 og organiserte dem til å
være til lys på himmelhvelvin-
gen for å gi lys til jorden, og det
ble slik.

16 Og Gudene organiserte de
to store lys, adet større lys til å
råde over dagen, og det mindre
lys til å råde over natten —
sammen med det mindre lys
satte de også stjernene.

17 Og Gudene satte dem på
himmelhvelvingen for å gi lys
til jorden og til å råde over da-
gen og over natten og til å skille
lyset fra mørket.

18 Og Gudene våket over de
ting de hadde befalt, inntil de
adlød.

19 Og det skjedde at det var
fra aften til morgen at det var
natt, og det skjedde at det var fra
morgen til aften at det var dag,
og det var den fjerde tid.

20 Og Gudene sa: La oss bere-
de vannene til å frembringe et
mylder av levende skapninger
og fugler, så de kan fly over
jorden under den åpne him-
melhvelvingen.

21 Og Gudene beredte vann-
ene så de kunne frembringe sto-
re ahvaler, og enhver levende
skapning som rører seg som
vannene skulle frembringe i rikt
monn, hver etter sitt slag, og en-
hver vinget fugl, etter sitt slag.
Og Gudene så at de ville bli ad-
lydt, og at deres plan var god.

22 Og Gudene sa: Vi vil velsig-
ne dem og se til at de blir frukt-
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bare og blir mange og fyller
vannet i havet, eller ade store
vann, og se til at fuglene forme-
rer seg på jorden.

23 Og det skjedde at det var
fra aften til morgen de kalte
natt, og det skjedde at det var
fra morgen til aften de kalte
dag, og det var den femte tid.

24 Og aGudene beredte jorden
til å frembringe levende skap-
ninger, hver etter sitt slag, kveg
og krypdyr og jordens dyr,
hvert etter sitt slag, og det ble
slik som de hadde sagt.

25 Og Gudene organiserte jor-
den til å frembringe dyrene,
hvert etter sitt slag, og kveget
etter sitt slag, og alt som kryper
på jorden, hvert etter sitt slag,
og Gudene så at de ville adlyde.

26 Og Gudene arådførte seg
med hverandre og sa: La oss gå
ned og bforme mennesket i vårt
cbilde, etter vår lignelse, og vi vil
gi dem herredømme over fiske-
ne i havet og over fuglene i luf-
ten og over kveget og over hele
jorden og over ethvert kryp som
kryper omkring på jorden.
27 Så aGudene gikk ned for å

organisere mennesket i sitt eget
bilde, i Gudenes bilde for å for-
me det, til mann og kvinne for å
forme dem.
28 Og Gudene sa: Vi vil vel-

signe dem. Og Gudene sa: Vi
vil se til at de blir fruktbare og
blir mange og fyller jorden og
legger den under seg og har
herredømme over fiskene i

havet og over fuglene i luften
og over alt levende som rører
seg på jorden.

29 Og Gudene sa: Se, vi vil gi
dem alle urter som setter frø
som skal komme på hele jordens
overflate, og hvert tre som bæ-
rer frukt, og frukten av treet som
setter frø, vil vi gi dem, og det
skal være dem atil føde.
30 Og til alle jordens dyr og til

alle luftens fugler og til alt som
kryper på jorden, se, vi vil gi
dem liv, og vi vil også gi dem
alle grønne urter til føde, og
alle disse ting skal organiseres
således.

31 Og Gudene sa: Vi vil gjøre
alt som vi har sagt og organisere
dem, og se, de skal være meget
lydige. Og det skjedde at det
var fra aften til morgen de kalte
natt, og det skjedde at det var
fra morgen til aften de kalte dag,
og de regnet aden sjette tid.

KAPITTEL 5

Gudene fullfører planleggingen av
alle tings skapelse — De gjen-
nomfører skapelsen i henhold til
sine planer — Adam gir navn til
alle levende skapninger.
Og slik vil vi fullende himle-
ne og jorden og alle deres hær-
skarer.

2 Og Gudene sa til hverandre:
I aden syvende tid vil vi avslut-
te vår gjerning slik vi har be-
stemt, og i den syvende tid vil

22a Abr 4:10.
24a vs Gud,

guddommen.
26a vs Råd.

b vs Mennesket,
mennesker.

c Moses 6:8–10.
27a 1M 1:26–27;

Abr 5:7.
29a 1M 1:29–30.
31a 2M 31:17.
5 2a vs Sabbatsdagen.
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vi hvile fra all vår gjerning slik
vi har bestemt.
3 Og Gudene fullendte i den

syvende tid, for i den syvende
tid ville de ahvile fra all sin gjer-
ning som de (Gudene) hadde
besluttet å utføre, og de bhelliget
den. Og således var deres be-
slutninger i den tid de rådførte
seg med hverandre om å danne
himlene og jorden.

4 Og Gudene kom ned og for-
met disse himmelens og jordens
generasjoner da de ble formet
på den dag da Gudene dannet
jorden og himlene,

5 ifølge alt de hadde sagt om
hver markens plante afør den
var i jorden og hver markens
urt før den vokste frem, for
Gudene hadde ikke latt det
regne på jorden da de rådførte
seg med hverandre om å skape
dem, og hadde ikke formet noe
menneske til å dyrke jorden.
6 Men det steg opp en damp

fra jorden og vannet hele jor-
dens overflate.

7 Og aGudene formet mannen
av bjordens støv og tok hans
cånd (det vil si mannens ånd) og
satte den i ham, og blåste livets
ånde i hans nese, og mennesket
ble til en levende dsjel.

8 Og Gudene plantet en hage
øst i aEden, og der satte de man-
nen hvis ånd de hadde satt i det
legeme de hadde formet.
9 Og ut av jorden lot Gudene

vokse hvert tre som er behage-
lig for øyet og godt til føde,
og midt i hagen også alivets tre
og treet til kunnskap om godt
og ondt.

10 Det gikk en elv ut fra Eden
for å vanne hagen, og derfra
delte den seg i fire strømmer.

11 Og Gudene tok mannen og
satte ham i Edens hage for å
dyrke den og ta vare på den.

12 Og Gudene befalte mannen
og sa: Av hvert tre i hagen kan
du fritt spise,

13 men av treet til kunnskap
om godt og ondt skal du ikke
spise, for i den tid du spiser av
det, skal du visselig dø. Nå for-
sto jeg, Abraham, at det var
etter aHerrens tid som var etter
bKolobs tid, for ennå hadde
ikke Gudene gitt Adam hans
tidsregning.

14 Og Gudene sa: La oss gjøre
en medhjelp til mannen, for det
er ikke godt for mannen å være
alene, derfor vil vi danne en
medhjelp til ham, som er hans
like.

15 Og Gudene lot en dyp søvn
komme over aAdam, og han sov,
og de tok et av hans ribben og
fylte igjen med kjøtt.

16 Og av det ribben som Gu-
dene hadde tatt fra mannen,
dannet de en akvinne og førte
henne til mannen.

17 Og Adam sa: Dette var ben
av mine ben og kjøtt av mitt

3a 2M 20:8–11;
Mosiah 13:16–19.

b L&p 77:12.
5a vs Åndelig skapelse.
7a Abr 4:26–31.

b Moses 4:25; 6:59.

c 1M 2:7;
L&p 93:33.
vs Førjordiske
liv; Ånd.

d vs Sjel.
8a vs Eden.

9a vs Livets tre.
13a 2 Pet 3:8.

b Abr 3:2–4.
vs Kolob.

15a vs Adam.
16a vs Eva.



EN FAKSIMILE FRA ABRAHAMS BOK
Nr. 3

FORKLARING
Fig. 1 Abraham sittende på Faraos trone — som et tegn på høflighet fra

kongens side— med en krone på hodet som representerer prestedømmet
og symboliserer Det store presidentskap i himmelen, med rettferdighetens
og dommens septer i sin hånd.

Fig. 2 Kong Farao hvis navn er gjengitt i skrifttegnene over hans hode.
Fig. 3 Forestiller Abraham i Egypt slik det også er gjengitt i figur 10 i

faksimile 1.
Fig. 4 Prins under Farao, konge av Egypt slik det står skrevet over hånden.
Fig. 5 Shulem, en av kongens øverste tjenere som tilkjennegitt i skriftteg-

nene over hans hånd.
Fig. 6 Olimlah, en slave som tilhører prinsen.
Abraham forklarer astronomiens prinsipper i kongens palass.
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kjøtt, nå skal hun kalles mannin-
ne, for av mannen ble hun tatt.
18 Derfor skal en mann forlate

sin far og sin mor og skal ahol-
de seg til sin hustru, og de skal
være bett kjød.

19 Og de var begge nakne,
mannen og hans hustru, men
skammet seg ikke.

20 Og av jorden dannet Gude-
ne alle dyr på marken og alle

fugler i luften og førte dem til
Adam for å se hva han ville kal-
le dem, og hva Adam kalte hver
levende skapning, det skulle
den hete.

21 Og Adam ga navn til alt
kveg, til fuglene i luften, til alle
dyr på marken, og til Adam fan-
tes det en medhjelp, som var
hans like.

18a L&p 42:22; 49:15–16. b vs Ekteskap.



Joseph Smith—Matteus

Et utdrag fra oversettelsen av Bibelen slik den ble åpenbart til profeten
Joseph Smith i 1831. Mat 23:39 og kapittel 24.

Jesus forutsier den nær forestående
ødeleggelse av Jerusalem — Han
taler også om Menneskesønnens
annet komme og om de ugudeliges
ødeleggelse.

FOR jeg sier dere at fra nå av
skal dere ikke se meg og

vite at jeg er den som profetene
har skrevet om, før dere skal si:
Velsignet er han som akommer
i Herrens navn, i himmelens
skyer, og med ham alle de hel-
lige engler. Da forsto hans disi-
pler at han skulle komme til
jorden igjen etter at han var for-
herliget og kronet ved bGuds
høyre hånd.
2 Og Jesus gikk ut og forlot

templet, og hans disipler kom
til ham for å høre ham og sa:
Mester, vis oss det du har sagt
om templets bygninger — de
skal brytes ned og overlates
øde til dere.

3 Og Jesus sa til dem: Ser dere
ikke alle disse ting, og forstår
dere dem ikke? Sannelig sier
jeg dere, av dette tempel skal
det ikke bli asten tilbake på sten
som ikke skal brytes ned.
4 Og Jesus forlot dem og gikk

opp på aOljeberget. Og mens

han satt på Oljeberget, kom di-
siplene alene til ham og sa: Si
oss, når skal disse ting skje som
du har sagt om ødeleggelsen av
templet og jødene, og hva er
btegnet på cditt komme og på
dverdens ende, eller ede ugude-
liges ødeleggelse, som er ver-
dens ende?

5 Og Jesus svarte og sa til
dem: Ta dere i vare så ingen
bedrar dere,

6 for mange skal komme i mitt
navn og si: Jeg er Kristus, og
skal føre mange vill,

7 da skal de overgi dere til
atrengsel og skal slå dere ihjel,
og dere skal bhates av alle fol-
keslag for mitt navns skyld,

8 og da skal mange ta anstøt
og skal forråde hverandre og
skal hate hverandre,

9 og mange falske profeter skal
stå frem og skal føre mange vill,

10 og fordi ugudelig tar over-
hånd, skal akjærligheten bli kold
hos mange,

11 men den som forblir stand-
haftig og ikke overvinnes, skal
bli frelst.

12 Når dere derfor ser aødeleg-
gelsens vederstyggelighet som
profeten bDaniel har talt om

1 1a Mat 26:64;
Apg 1:11.

b vs Gud,
guddommen.

3a Luk 19:44.
4a vs Oljeberget.

b Luk 21:7–36;
L&p 45:16–75.

vs Siste dager;
Tidenes tegn.

c vs Annet komme,
Jesu Kristi.

d vs Jord — Jordens
endelige tilstand.

e Mal 4:1;
L&p 133:64–74.

vs Ugudelig(e).
7a 1 Pet 4:12–14.

b vs Forfølge,
forfølgelse.

10a L&p 45:27.
12a Dan 12:11.

b vs Daniel.
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angående cJerusalems ødeleg-
gelse, da skal dere stå på ddet
hellige sted — den som leser,
la ham forstå.

13 La så dem som er i Judea,
flykte opp i afjellene,

14 la den som er på hustaket,
flykte og ikke vende tilbake for
å ta noe ut av sitt hus,

15 la ei heller den som er ute
på marken vende tilbake for å
hente sine klær,

16 og ve dem som er med abarn
og dem som gir die i de dager,

17 derfor, be til Herren om at
deres flukt ikke skjer om vinte-
ren, ei heller på sabbaten,

18 for da, i de dager, skal så
stor en trengsel komme over
ajødene og over bJerusalems
innbyggere som Gud aldri før
har sendt over Israel siden
deres rikes begynnelse frem til
denne tid, nei, ei heller skal
den noensinne sendes igjen
over Israel.
19 Alle ting som har rammet

dem er bare begynnelsen til de
sorger som skal komme over
dem.

20 Og ble ikke de dager for-
kortet, ville ingen av deres kjød
bli reddet, men for de utvalgtes
skyld, ifølge pakten, skal de
dager bli forkortet.

21 Se, disse ting har jeg talt til
dere om jødene, og videre, om
noen etter de dagers trengsler
som skal komme over Jerusa-
lem, sier til dere: Se, her er
Kristus, eller der, tro det ikke,

22 for i de dager skal det også
stå frem falske Kristus’er og
falske profeter og skal vise store
tegn og undere, så de om mulig
skal bedra selv de utvalgte, de
som er utvalgt ifølge pakten.

23 Se, jeg taler disse ting til
dere for de autvalgtes skyld, og
dere skal også høre om bkriger
og rykter om kriger, se til at dere
ikke lar dere skremme, for alt
jeg har fortalt dere må skje, men
enden er ikke ennå.

24 Se, jeg har sagt dere det før,
25 derfor, om de sier til dere:

Se, han er i ørkenen, gå ikke dit,
se han er i de hemmelige rom,
tro det ikke,

26 for som morgenens lys går
ut fra aøst og skinner like til vest
og dekker hele jorden, slik skal
også Menneskesønnens kom-
me være.

27 Og nå viser jeg dere en lig-
nelse. Se, hvor åtslet er, der vil
ørnene samles. Således skal
mine utvalgte asamles fra jor-
dens fire hjørner.

28 Og de skal høre om kriger
og rykter om kriger.

29 Se, jeg taler for mine ut-
valgtes skyld, for nasjon skal
reise seg mot nasjon og rike mot
rike, og det skal bli ahunger og
pest og jordskjelv på forskjelli-
ge steder.

30 Og videre, fordi ugudelig-
het tar overhånd, skal menne-
skenes kjærlighet bli kold, men
den som ikke overvinnes, skal
bli frelst.

c vs Jerusalem.
d L&p 101:22–25.

13a L&p 133:13.
16a Luk 23:29–30.

18a vs Jøder.
b Sak 12; 14:1–5.

23a vs Utvalgte, De.
b L&p 45:26.

26a Esek 43:2.
27a vs Israel — Israels

innsamling.
29a L&p 43:24–25.
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31 Og videre, dette rikets
evangelium skal forkynnes i
hele averden til et vitnesbyrd
for alle nasjoner, og så skal en-
den komme — eller de ugude-
liges ødeleggelse,

32 og igjen skal ødeleggelsens
vederstyggelighet, omtalt av
profeten Daniel, bli oppfylt.

33 Og straks etter de dagers
trengsel skal asolen bli formør-
ket og månen skal ikke gi sitt
lys, og stjernene skal falle fra
himmelen, og himmelens kref-
ter skal rokkes.
34 Sannelig sier jeg dere, den-

ne generasjon, i hvilken disse
ting skal bli vist, skal ikke forgå
før alt jeg har fortalt dere skal
bli oppfylt.

35 Selv om de dager vil kom-
me da himmel og jord skal for-
gå, skal likevel ikke amine ord
forgå, men alle skal oppfylles.
36 Og som jeg sa tidligere, et-

ter de dagers atrengsel, og him-
melens krefter skal rokkes, da
skal Menneskesønnens tegn
vise seg på himmelen, og da
skal alle jordens slekter sørge,
og de skal se Menneskesønnen
bkomme i himmelens skyer med
kraft og stor herlighet,

37 og den som skatter amitt
ord, skal ikke bli bedratt, for
Menneskesønnen skal komme,
og han skal sende sine bengler
foran seg med basunens mekti-
ge lyd, og de skal csamle levnin-

gen av hans utvalgte fra de fire
vinder, fra himmelens ene ende
til den annen.

38 Nå, lær en lignelse om
afikentreet: Når dets grener
ennå er spede og dets blader
begynner å springe ut, vet
dere at sommeren er nær for
hånden,

39 så også med mine utvalgte,
når de skal se alle disse ting,
skal de vite at han er nær, ja
like for døren,

40 men dagen og timen akjen-
ner ingen, ikke engang Guds
engler i himmelen, men kun
min Fader.

41 Men som det var i aNo-
ahs dager, slik skal det også
være ved Menneskesønnens
komme.

42 For det skal være med dem
som det var i dagene før avann-
flommen, for frem til den dag
da Noah gikk inn i arken, spiste
de og drakk, tok til ekte og ga
til ekte.

43 Og de visste det ikke før
vannflommen kom og tok dem
alle bort, slik skal også Menne-
skesønnens komme være.

44 Da skal det bli oppfylt som
skrevet står, at i de asiste dager
skal to være ute på marken, den
ene skal bli tatt med, og den
andre bli btilbake,
45 to skal male på kvernen,

den ene skal bli tatt med, og den
andre bli tilbake,

31a Mat 28:19–20.
33a Joel 2:10;

L&p 29:14.
35a L&p 1:38.
36a JS—M 1:18.

b vs Annet komme,

Jesu Kristi.
37a vs Skriftene.

b L&p 29:11–15.
c vs Israel — Israels

innsamling.
38a L&p 35:16.

40a L&p 39:20–21; 49:7.
41a 1M 6:5.
42a vs Vannflommen

på Noahs tid.
44a vs Siste dager.

b Sak 13:8.
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46 og hva jeg sier til en, sier jeg
til alle mennesker, avåk derfor,
for dere vet ikke i hvilken time
deres Herre kommer.

47 Men vit dette: Hvis hus-
bonden hadde visst i hvilken
nattevakt tyven ville komme,
ville han ha våket og ville ikke
latt noen bryte inn i sitt hus,
men ville ha vært rede.

48 Derfor, vær dere også rede,
for Menneskesønnen kommer i
en time dere ikke tenker.

49 Hvem er da en atrofast og
klok tjener som hans herre har
satt til å råde over sin husstand
for å gi dem mat i rette tid?

50 Velsignet er den tjener som
gjør så når hans herre kommer,
og sannelig sier jeg dere, han

skal sette ham til å råde over alt
han eier.

51 Men dersom den onde tje-
ner sier i sitt hjerte, min herre
adrøyer med å komme,
52 og begynner å slå sine med-

tjenere og å spise og drikke
med drankere,

53 da skal denne tjeners herre
komme en dag han ikke venter
ham, og i en time han ikke vet,

54 og skal hugge ham i stykker
og skal gi ham hans del med
hyklerne, det skal være gråt og
atenners gnissel.
55 Og således kommer dde

ugudeliges ende ifølge Mose
profeti som lyder: De skal bli av-
skåret fra folket, men jordens
ende er ikke ennå, men om litt.

46a vs Våke, vektere.
49a vs Tillit.
51a L&p 45:26.

54a Mat 8:12.
55a 2 Ne 30:10;

L&p 1:9–10; 29:17.

vs Jord — Jordens
endelige tilstand.



Joseph Smith — Historie

UTDRAG FRA PROFETEN JOSEPH SMITHS HISTORIE

History of the Church, bind 1, kapittel 1–5.

Joseph Smith forteller om sine for-
fedre, familiemedlemmer og om
deres første bosteder — En used-
vanlig sterk religiøs vekkelse gjør
seg gjeldende i den vestlige del
av delstaten New York — Han
bestemmer seg for å søke visdom
som anvist i Jakobs brev — Fade-
ren og Sønnen viser seg, og Joseph
blir kalt til sin profetiske gjerning
(vers 1–20).

PÅ grunn av de mange rykter
som er satt i omløp av

ondsinnede og beregnende per-
soner om aJesu Kristi Kirke av
Siste Dagers Hellige, dens bopp-
rinnelse og fremgang — alt
sammen planlagt av opphavs-
mennene for å bekjempe den i
egenskap av Kirke og dens
fremgang i verden — er jeg
blitt oppfordret til å skrive den-
ne historie for å klargjøre for
offentligheten og gi alle som
søker etter sannheten, kunnskap
om de faktiske forhold slik de
har funnet sted, både med hen-
syn til meg selv og til Kirken så
langt jeg har kunnskap om sli-
ke kjensgjerninger.

2 I denne historie vil jeg i
sannhet og rettferdighet fortel-
le om de forskjellige begiven-
heter i forbindelse med denne

Kirke, slik de har funnet sted
eller som de foreligger nå (1838)
i det åttende år etter at nevnte
Kirke ble aorganisert.
3 aJeg ble født den tre og ty-

vende desember i det Herrens
år et tusen åtte hundre og fem i
byen Sharon, Windsor fylke i
delstaten Vermont. . . . Min far,
Joseph bSmith sen., forlot del-
staten Vermont og flyttet til Pal-
myra, Ontario fylke (nå Wayne)
i delstaten New York da jeg gikk
i mitt tiende år eller derom-
kring. Omtrent fire år etter at
min far kom til Palmyra, flyttet
han sammen med sin familie til
Manchester i det samme Onta-
rio fylke.

4 Hans familie besto av elleve
sjeler, nemlig min far Joseph
aSmith, min bmor Lucy Smith,
(født Mack, datter av Solomon
Mack), mine brødre cAlvin (som
døde den 19. november 1823 i
sitt 26. år), dHyrum, meg selv,
eSamuel Harrison, William, Don
Carlos og mine søstre Sophro-
nia, Catherine og Lucy.

5 I løpet av det annet år etter
at vi hadde flyttet til Manches-
ter, oppsto det i det området vi
bodde en usedvanlig sterk reli-
giøs vekkelse. Den begynte hos
metodistene, men ble snart al-

1 1a vs Jesu Kristi Kirke
av Siste Dagers
Hellige.

b vs Gjengivelsen
av evangeliet.

2a L&p 20:1.
3a vs Smith, Joseph Jr.

b 2 Ne 3:15.
4a vs Smith, Joseph sen.

b vs Smith, Lucy

Mack.
c L&p 137:5–6.
d vs Smith, Hyrum.
e vs Smith, Samuel H.
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minnelig blant alle sekter i
denne delen av landet, ja, hele
dette området syntes å være
grepet av den, og store skarer
sluttet seg til de forskjellige re-
ligiøse samfunn, noe som skap-
te en ganske så stor splid blant
folk idet noen ropte: a“Se her”,
og andre: “Se der”. Noen kjem-
pet for metodistenes tro, noen
for presbyterianernes og noen
for baptistenes.
6 For til tross for den store

kjærlighet konvertertittene til
disse forskjellige trossamfunn
ga uttrykk for da de konverter-
te — samt den store nidkjærhet
som ble vist av den geistlighet
som deltok aktivt med å
igangsette og oppildne til denne
ualminnelige bølge av religiø-
se følelser for å få alle omvendt
som de yndet å kalle det, og la
dem slutte seg til den sekt de
ønsket — ble det likevel tydelig
da konvertittene begynte å for-
dele seg, noen til et samfunn og
noen til et annet, at de tilsyne-
latende gode følelser både hos
prestene og konvertittene var
mer påtatte enn virkelige, for
stor forvirring og dårlige følel-
ser fulgte — prest stred mot
prest og konvertitt mot kon-
vertitt — slik at alle deres gode
følelser for hverandre, om de
noensinne hadde hatt noen, ble
fullstendig borte i aordstrid og
meningsbrytninger.
7 Jeg gikk på denne tid i mitt

femtende år. Min fars familie ble
vunnet for den presbyterianske
tro, og fire av dem sluttet seg til

denne kirken, nemlig min mor,
Lucy, mine brødre Hyrum og
Samuel Harrison og min søster
Sophronia.

8 I denne opprørte tid ble mitt
sinn tilskyndet til alvorlig over-
veielse og stor uro, men selv om
mine følelser gikk dypt og ofte
var intense, holdt jeg meg like-
vel utenfor alle disse samfunn
selv om jeg var tilstede på deres
mange møter så ofte som an-
ledningen bød seg. Etter en tid
begynte jeg å bli noe tiltrukket
av metodistene, og jeg ønsket til
en viss grad å slutte meg til dem,
men forvirringen og striden
mellom de forskjellige trossam-
funn var så stor at det var umu-
lig for meg — ung og ukjent
med verden og menneskene
som jeg var — å komme frem
til en bestemt avgjørelse om
hvem som hadde rett og hvem
som tok feil.

9 Jeg var til tider meget urolig
til sinns på grunn av stadig
høylytte utrop og konstant
uenighet. Presbyterianerne sto
sterkest mot baptistene og me-
todistene og brukte alle sine
krefter både på fornuftige ar-
gumenter og villedende reson-
nementer for å bevise deres
villfarelser eller i det minste for
å få folk til å tro at de var på
villspor. Baptistene og meto-
distene var på sin side like ivri-
ge etter å fremheve sine egne
læresetninger og motbevise
alle andres.

10 Midt i denne ordstrid og
meningsbrytning sa jeg ofte til

5a Mat 24:23. 6a vs Strid (trette).
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meg selv: Hva skal jeg gjøre?
Hvilket av alle disse trossam-
funn er adet rette, eller er de
alle på villspor? Hvis et av dem
er det rette, hvilket er det, og
hvordan kan jeg få vite det?

11 Mens jeg kjempet med de
store vanskeligheter som var
forårsaket av striden mellom
de forskjellige religiøse sam-
funn, leste jeg en dag femte vers
i det første kapittel i Jakobs brev
hvor det står: Men om noen av
dere mangler visdom, da må han
be til Gud, for Gud gir alle, villig
og uten bebreidelser, og så skal
han få den.
12 Aldri har et skriftsted gått

så rett til hjertet på noe menne-
ske som tilfellet da var med
meg. Det syntes å trenge inn i
mitt hjertes innerste med stor
kraft. Om og om igjen overvei-
de jeg det, for jeg visste at om
det var noen som trengte vis-
dom fra Gud, så var det meg.
Hva jeg skulle gjøre, visste jeg
ikke, og hvis jeg ikke fikk mer
visdom enn jeg hadde i øye-
blikket, ville jeg aldri få vite
det, for de forskjellige sekters
religionslærere atolket de sam-
me skriftsteder så forskjellig, at
de tilintetgjorde all min tro på
at spørsmålet kunne besvares
ved å henvende seg til bBibelen.

13 Omsider kom jeg til den
konklusjon at jeg enten måtte
forbli i mørke og forvirring, el-
ler gjøre som Jakob anviste, det
vil si, be til Gud. Etter en stund
bestemte jeg meg for å agå til

Gud i bønn, og jeg trakk den
slutning, at hvis han ga visdom
til dem som manglet visdom og
gjorde det villig og uten å be-
breide, kunne jeg driste meg til
å gjøre det.

14 I overensstemmelse med
denne min beslutning om å be
til Gud, dro jeg således ut i sko-
gen for å gjøre et forsøk. Det var
en skjønn og klar morgen tidlig
om våren i atten hundre og tyve.
Det var første gang i mitt liv at
jeg forsøkte noe slikt, for til tross
for all min engstelse, hadde jeg
aldri før forsøkt å abe høyt.

15 Etter å ha trukket meg tilba-
ke til det sted jeg på forhånd
hadde valgt meg ut, og etter å ha
sett meg omkring og forvisset
meg om at jeg var alene, knelte
jeg ned og begynte å oppsende
mitt hjertes ønsker til Gud. Jeg
hadde knapt begynt, før jeg
straks ble grepet av en makt som
fullstendig overmannet meg, og
den hadde en så forbløffende
innvirkning på meg at den
bandt min tunge så jeg ikke kun-
ne tale. Tykt mørke omsluttet
meg, og en stund forekom det
meg at jeg var dømt til en øye-
blikkelig ødeleggelse.

16 Men mens jeg av alle kref-
ter apåkalte Gud for å be ham
befri meg fra denne sterke fien-
de som hadde grepet meg, og i
samme øyeblikk som jeg var
iferd med å synke ned i fortvi-
lelse og overgi meg til ødeleg-
gelse — ikke til en innbilt
tilintetgjørelse, men til et virke-

10a vs Sannhet.
12a 1 Kor 2:10–16.

b vs Bibel.
13a vs Bønn.

14a vs Bønn.
16a Moses 1:20.
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lig vesens makt fra den usynlige
verden som hadde en så over-
veldende kraft som jeg aldri før
hadde følt hos noe vesen —
nettopp i dette skremmende
øyeblikk så jeg en blysstøtte rett
over mitt hode, klarere enn cso-
len, stige ned inntil den hvilte
på meg.

17 Den var knapt kommet til
syne før jeg oppdaget at jeg var
befridd fra den fiende som had-
de holdt meg bundet. Da lyset
hvilte på meg, aså jeg bto perso-
ner hvis glans og cherlighet
overgår enhver beskrivelse, stå-
ende over meg i luften. En av
dem talte til meg, kalte meg ved
navn og sa idet han pekte på
den annen: Dette er min delskede
eSønn. Hør ham!
18 Min hensikt med å gå og

aadspørre Herren i bønn var å
få vite hvilket av alle trossam-
funnene som var det rette, så
jeg kunne vite hvilket jeg skul-
le slutte meg til. Så snart jeg
derfor hadde fått herredømme
over meg selv så jeg kunne tale,
spurte jeg de personer som sto
over meg i lyset hvilket av alle
trossamfunnene som var det
rette og hvilket jeg skulle slutte
meg til (for på det daværende
tidspunkt hadde aldri den tan-
ke streifet meg at de alle var på
avveie).
19 Jeg fikk til svar at jeg ikke

måtte slutte meg til noen av
dem, for de var alle apå avveie,
og den person som talte til meg,
sa at alle deres trosbekjennelser
var en vederstyggelighet i hans
øyne, at alle som bekjente seg
til denslags var fordervet, og at
“de bholder seg nær til meg
med sine lepper, men deres
chjerter er langt borte fra meg,
og de forfekter en lære som er
dmenneskebud og har et eskinn
av gudsfrykt, men de fornekter
Guds kraft.”

20 Han forbød meg igjen å
slutte meg til noen av dem, og
mange andre ting sa han til meg
som jeg ikke kan skrive på dette
tidspunkt. Da jeg kom til meg
selv igjen, oppdaget jeg at jeg lå
på ryggen og så opp mot him-
melen. Da lyset hadde forsvun-
net, hadde kreftene forlatt meg,
men etter ganske snart å ha
kommet meg litt, gikk jeg hjem.
Mens jeg sto og støttet meg til
ildstedet, spurte mor hva som
var i veien, og jeg svarte: “Vær
ikke bekymret, alt er i orden, jeg
føler meg vel.” Deretter sa jeg til
min mor: “Jeg har funnet ut at
den presbyterianske tro ikke er
sann.” Det later til at amotstan-
deren på et meget tidlig tids-
punkt i mitt liv var klar over at
jeg var bestemt til å bli til uro og
skade for hans rike. Hvorfor
skulle ellers mørkets makter for-

b Apg 26:13.
c Åp 1:16.

17a vs Syn.
b Apg 7:55–56;

Kol 3:1.
vs Gud,
guddommen.

c vs Herlighet.

d Mat 3:17; 17:5;
3 Ne 11:7.

e vs Jesus Kristus.
18a L&p 6:11; 46:7.
19a Sal 14.

vs Frafall — Frafall
i den første kristne
kirke.

b Jes 29:13–14;
Esek 33:30–31.

c vs Frafall — Frafall
generelt.

d Tit 1:14;
L&p 45:29.

e 2 Tim 3:5.
20a vs Djevel.
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ene seg mot meg? Hvorfor all
den bmotstand og forfølgelse
som reiste seg mot meg nesten
helt fra min spede barndom?
Noen predikanter og andre religiøst
bekjennende forkaster beretnin-
gen om det første syn — Forføl-
gelser tårner seg opp mot Joseph
Smith — Han bærer vitnesbyrd
om at synet er en realitet (vers
21–26).
21 Noen få dager etter at jeg

hadde hatt dette asynet, var jeg
tilfeldigvis sammen med en av
metodistenes predikanter som
deltok meget aktivt i den før
nevnte religiøse vekkelse, og
mens vi snakket sammen om re-
ligion, benyttet jeg anledningen
til å gi ham en beretning om sy-
net jeg hadde hatt. Jeg ble meget
overrasket over hans oppførsel,
for ikke bare behandlet han min
beretning overfladisk — men
med stor forakt — og sa at det
hele var fra djevelen, at det ikke
fantes noe slikt som bsyner og
cåpenbaringer i disse dager, at
alle slike ting hadde opphørt
med apostlene, og at det aldri
ville bli mer av denslags.
22 Jeg fant imidlertid snart ut

at min beretning hadde blåst
liv i ganske mange fordommer
mot meg blant religiøst bekjen-
nende, og var årsak til stor afor-
følgelse som stadig tiltok, og
selv om jeg var en buanselig
gutt, bare mellom fjorten og

femten år gammel, og mine
omstendigheter i livet var slik
at de gjorde en gutt ubetydelig
i verden, la likevel fremtreden-
de mennesker såpass merke til
meg at de opphisset folk mot
meg og skapte en bitter forføl-
gelse, og dette var vanlig blant
alle trossamfunn — alle gikk
sammen om å forfølge meg.

23 Dette fikk meg, både den-
gang og ofte siden, til å reflek-
tere alvorlig over hvor høyst
forunderlig det var at en uanse-
lig gutt på litt over fjorten år, og
som attpå til var nødt til å tjene
sitt magre levebrød ved daglig
arbeide, skulle anses betyd-
ningsfull nok til å tiltrekke seg
oppmerksomhet hos de ledende
menn i datidens mest populære
trossamfunn, og det på en måte
som fylte dem med den bitreste
forfølgelsens og spottens ånd.
Men forunderlig eller ikke var
det likevel slik, og det voldte
meg ofte stor sorg.

24 Ikke desto mindre var det
likevel en kjensgjerning at jeg
hadde sett et syn. Jeg har siden
tenkt at jeg på mange måter følte
meg som aPaulus da han bfor-
svarte seg for kong Agrippa og
fortalte om synet han hadde da
han så et lys og hørte en røst,
men likevel var det bare noen
få som trodde ham. Noen sa han
var uærlig, andre sa han var gal,
og han ble latterliggjort og spot-
tet. Men alt dette tilintetgjorde

b 2 Ne 2:11;
L&p 58:2–4.
vs Motgang.

21a vs første syn, Det.
b vs Syn.

c vs Åpenbaring.
22a Jak 5:10–11.

vs Forfølge,
forfølgelse.

b 1 Sam 16:7;

Alma 37:35.
24a vs Paulus.

b Apg 26:1–32.
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ikke at hans syn var en realitet.
Han hadde sett et syn, det viss-
te han, og all forfølgelse under
himmelen kunne ikke forandre
dette, og selv om de forfulgte
ham like til døden, visste han
og ville vite til sitt siste ånde-
drag at han både hadde sett et
lys og hørt en røst tale til seg, og
hele verden kunne ikke få ham
til å tenke eller tro annerledes.
25 Slik var det også med meg.

Jeg hadde virkelig sett et lys, og
midt i lyset så jeg to apersoner,
og de talte virkelig til meg, og
selv om jeg ble hatet og forfulgt
fordi jeg sa jeg hadde sett et syn,
var det likevel sant, og mens de
forfulgte meg, spottet meg og
med urette talte ondt om meg
på alle måter for å ha sagt dette,
ble jeg ledet til å si i mitt hjerte:
Hvorfor forfølge meg fordi jeg
forteller sannheten? Jeg har vir-
kelig sett et syn, og hvem er jeg
at jeg kan stå Gud imot, eller
hvorfor forsøker verden å få
meg til å fornekte det jeg virke-
lig har sett? For jeg hadde sett
et syn, det visste jeg, og jeg viss-
te at Gud visste det, og jeg kun-
ne ikke bfornekte det, heller ikke
våget jeg å gjøre det, i det min-
ste visste jeg at ved å gjøre det,
ville jeg krenke Gud og komme
under fordømmelse.
26 Mitt sinn var nå tilfredsstilt

med hensyn til de forskjellige
trossamfunn — at jeg ikke var
forpliktet til å slutte meg til noen
av dem, men vedbli å være som
jeg var inntil jeg mottok ytterli-

gere veiledning. Jeg hadde fun-
net ut at aJakobs vitnesbyrd var
sant — at den som manglet
visdom, kunne be til Gud og
motta uten å bli bebreidet.
Moroni viser seg for Joseph
Smith — Josephs navn skal nev-
nes for godt og ondt blant alle na-
sjoner — Moroni forteller ham om
Mormons bok og om Herrens kom-
mende straffedommer og siterer
mange skriftsteder — Gullplatenes
skjulested blir åpenbart — Moroni
fortsetter å undervise profeten
(vers 27–54).

27 Jeg fortsatte med mine van-
lige gjøremål i livet inntil den
en og tyvende september ett tu-
sen åtte hundre og tre og tyve
mens jeg hele tiden led under
intens forfølgelse fra alle lag av
folket, både religiøse og ikke-
religiøse, fordi jeg fortsatte å
hevde at jeg hadde sett et syn.

28 I tiden som gikk mellom
den tid jeg hadde synet og året
atten hundre og tre og tyve —
ettersom jeg var blitt forbudt å
slutte meg til noen av datidens
religiøse sekter, og ettersom jeg
var ganske ung og ble forfulgt
av dem som burde ha vært mine
venner og ha behandlet meg
vennlig, og om de mente jeg var
blitt bedratt, burde ha anstrengt
seg for å bringe meg tilbake på
en riktig og kjærlig måte — ble
jeg utsatt for alle slags afristel-
ser, og ettersom jeg vanket
sammen med alle slags menne-
sker, begikk jeg ofte mange

25a JS—H 1:17.
b vs Mot, modig;

Oppriktighet,
rettskaffenhet.

26a Jak brev 1:5–7.
28a vs Friste, fristelse.
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tåpelige feil og avslørte ung-
dommens svakheter og menne-
skenaturens svake sider som
det bedrøver meg å måtte si,
ledet meg ut i atskillige fristel-
ser som var til anstøt i Guds
øyne. Ved å erkjenne dette, be-
høver ingen å anta at jeg gjorde
meg skyldig i noen store eller
ondsinnede synder. Anlegg for
å begå slike synder fantes aldri
i min natur. Men jeg gjorde
meg skyldig i lettsindighet og
var av og til i lystig lag osv.,
som ikke var forenlig med den
karakter som burde prege en
som var bkalt av Gud slik jeg
var blitt. Men dette vil ikke
fortone seg så underlig for
dem som husker min ungdoms-
tid og er kjent med mitt naturli-
ge, muntre sinnelag.

29 Som følge av disse ting føl-
te jeg meg ofte fordømt for min
svakhet og mine ufullkommen-
heter, da jeg om aftenen den
ovenfor nevnte en og tyvende
september, etter å ha gått til
sengs for natten, henga jeg meg
i abønn og påkallelse til Den
Allmektige Gud og ba om tilgi-
velse for alle mine synder og
tåpeligheter og også om en til-
kjennegivelse, så jeg kunne få
vite hvordan min situasjon og
stilling var overfor ham, for jeg
hadde full tillit til at jeg ville få
en guddommelig tilkjennegivel-
se som jeg tidligere hadde fått.

30 Mens jeg således påkalte

Gud, oppdaget jeg et lys som
kom til syne i mitt rom, og det
tiltok i styrke inntil rommet var
lysere enn det er ved middags-
tid, da i samme øyeblikk en
askikkelse viste seg ved min
seng stående i luften, for hans
føtter berørte ikke gulvet.

31 Han var kledd i en løs kjor-
tel, som var overmåte ahvit. Det
var en hvithet som overgikk alt
jordisk jeg noensinne hadde
sett, heller ikke tror jeg noe jor-
disk kunne fremstå så overmåte
hvitt og blendende. Hans hen-
der var bare, likeså hans armer
til litt ovenfor håndleddene, li-
keså var hans føtter bare, samt
hans ben til litt ovenfor ankle-
ne. Hans hode og hals var også
blottet. Jeg kunne se at han ikke
hadde andre klær på enn denne
kjortelen, da den var åpen så jeg
kunne se hans bryst.

32 Ikke bare var hans kjortel
overmåte hvit, men hele hans
person var så astrålende at det
overgår enhver beskrivelse, og
hans ansikt var i sannhet bsom
lynet. Rommet var overmåte
lyst, men ikke så lyst som det
var umiddelbart omkring hans
person. Med det samme jeg så
ham, ble jeg credd, men frykten
forlot meg snart.

33 Han kalte meg aved navn og
sa at han var et sendebud sendt
til meg fra Guds nærhet, og at
hans navn var Moroni, at Gud
hadde et verk jeg skulle utføre,

b vs Kall, kalle,
kalt av Gud.

29a vs Bønn.
30a vs Engler; Moroni,

sønn av Mormon.

31a Apg 10:30; 1 Ne 8:5;
3 Ne 11:8.

32a 3 Ne 19:25.
vs Herlighet.

b 2M 34:29–35;

Hel 5:36; L&p 110:3.
c 2M 3:6;

Ether 3:6–8, 19.
33a 2M 33:12, 17;

Jes 45:3–4.
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og at mitt navn skulle nevnes
for godt og ondt blant alle nasjo-
ner, slekter og tungemål, eller at
det skulle omtales både for godt
og ondt blant alle folkeslag.
34 Han sa det var oppbevart

en abok skrevet på bgullplater,
som ga en beretning om de tid-
ligere innbyggere av dette kon-
tinent og hvor de stammet fra.
Han sa også at den inneholdt
det cevige evangeliums fylde
slik det ble gitt av Frelseren til
de fordums innbyggere.
35 Og videre at det sammen

med platene var to stener inn-
fattet i sølvbuer — og disse
stenene, som var festet til en
abrystplate, utgjorde det som
kalles burim og tummim, og de
som var i besittelse av og bruk-
te disse stenene, ble kalt cseere i
fordums eller tidligere tider,
og at Gud hadde beredt dem
for at boken skulle oversettes.
36 Etter å ha fortalt meg disse

ting, begynte han å sitere pro-
fetier fra aDet gamle testamen-
te. Først siterte han en del av
det tredje kapittel av bMalaki-
as, og han siterte også fra det
fjerde eller siste kapittel av den
samme profeti, men litt forskjel-
lig fra ordlyden i våre bibler. I
stedet for å sitere det første vers

slik det står i våre bøker, siterte
han det således:

37 For se, adagen kommer som
skal bbrenne som en ovn, og alle de
stolte, ja, og alle som gjør ondt,
skal brenne csom halm, for de som
kommer, skal brenne dem, sier
Hærskarenes Herre, så det levnes
dem hverken rot eller gren.

38 Og videre siterte han det
femte vers således: Se, jeg vil
åpenbare aprestedømmet for deg ved
profeten bElijahs hånd før Herrens
store og forferdelige dag kommer.

39 Også det neste vers siterte
han annerledes: Og han skal
plante i barnas hjerter de aløfter
som ble gitt til fedrene, og barnas
hjerter skal bvendes til deres fedre.
Var det ikke så, ville hele jorden bli
lagt øde ved hans komme.

40 I tillegg til dette siterte han
det ellevte kapittel av Jesaja og
sa at det var i ferd med å bli
oppfylt. Han siterte også det
tredje kapittel i Apostlenes gjer-
ninger, vers to og tyve og tre og
tyve, nøyaktig slik de står i vårt
Nye testamente. Han sa at aden-
ne profet var Kristus, men da-
gen hadde ennå ikke kommet
da “de som ikke ville høre hans
røst, skulle bli bavskåret fra fol-
ket”, men ville snart komme.

41 Han siterte også fra det tred-

34a vs Mormons bok.
b vs Gullplater.
c vs Gjengivelsen

av evangeliet.
35a 3M 8:8.

vs Brystplater,
brystduk.

b 2M 28:30.
vs Urim og tummim.

c vs Seer.
36a vs testamente, Det

gamle.

b vs Malakias.
37a vs Annet komme,

Jesu Kristi.
b 3 Ne 25:1–6;

L&p 64:23–24.
vs Jord — Jordens
renselse; Jord —
Jordens endelige
tilstand.

c Nah 1:8–10;
1 Ne 22:15, 23;
2 Ne 26:4–6;

L&p 29:9.
38a vs Nøkler,

prestedømmets;
Prestedømme.

b L&p 27:9; 110:13–16.
vs Elijah.

39a Gal 3:8, 19.
b vs Slektshistorie;

Frelse for de døde.
40a 5M 18:15–19.

b 3 Ne 20:23; 21:20.
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je kapittel av aJoel fra det første
til og med femte vers. Han sa
også at dette ennå ikke var opp-
fylt, men ville snart bli det. Og
videre sa han at bhedningefolke-
nes fylde snart skulle begynne.
Han siterte også mange andre
skriftsteder og ga mange forkla-
ringer som ikke kan nevnes her.
42 Igjen sa han til meg at når

jeg mottok de platene som han
hadde omtalt — for tiden da
de skulle overleveres, var ennå
ikke inne — måtte jeg ikke vise
dem til noen, heller ikke bryst-
platen med urim og tummim,
bare til dem jeg ville få befaling
om å vise dem til, hvis jeg gjorde
det, ville jeg ødelegges. Mens
han talte til meg om platene,
fikk jeg i et syn se det sted hvor
platene lå oppbevart, og det så
klart og tydelig at jeg kjente
stedet igjen da jeg besøkte det.

43 Etter denne samtalen så jeg
at lyset i rommet begynte å trek-
ke seg sammen omkring den
person som hadde talt til meg,
og det fortsatte helt til rommet
igjen lå i mørke, unntatt umid-
delbart omkring ham, og da så
jeg plutselig noe som jeg syntes
lignet en trakt som åpnet seg
like opp til himmelen, og han
fór opp til han forsvant helt og
rommet igjen var slik det had-
de vært før dette himmelske
lys hadde vist seg.

44 Jeg ble liggende og fundere
over denne merkelige opple-
velsen og undret meg storlig
over hva dette uvanlige sende-

bud hadde fortalt meg, da jeg
midt i amine funderinger plut-
selig oppdaget at rommet igjen
begynte å bli opplyst, og så å si
i samme øyeblikk sto det sam-
me himmelske sendebud nok en
gang ved min seng.

45 Han begynte igjen å fortelle
akkurat det samme som han
hadde gjort under sitt første be-
søk, uten det minste avvik, og
da han hadde gjort det, fortalte
han meg om store straffedom-
mer som skulle komme over jor-
den med stor elendighet på
grunn av hunger, sverd og pest,
og at disse voldsomme straffe-
dommer ville komme over jor-
den i denne generasjon. Etter å
ha fortalt dette, steg han igjen
opp slik han før hadde gjort.

46 Alt dette hadde nå gjort så
sterkt inntrykk på meg at søv-
nen helt hadde forlatt meg, og
jeg var overveldet av forbausel-
se over det jeg både hadde sett
og hørt. Men hvor overrasket
ble jeg ikke da jeg igjen så det
samme sendebud ved min seng
og hørte ham fortelle og gjenta
det samme som han hadde sagt
tidligere, og han tilføyde en ad-
varsel og sa at aSatan (på grunn
av de trange kår i min fars fami-
lie) ville forsøke å bfriste meg
til å få tak i platene for å bli rik.
Dette forbød han meg og sa at
jeg ikke måtte ha noen annen
hensikt med å få tak i platene
enn å forherlige Gud, og at jeg
ikke måtte være påvirket av noe
annet cmotiv enn å bygge opp

41a Apg 2:16–21.
b Rom 11:11–25;

L&p 88:84.

vs Hedningefolkene.
44a vs Fordype seg.
46a vs Djevel.

b vs Friste, fristelse.
c L&p 121:37.
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hans rike, ellers kunne jeg ikke
motta dem.
47 Etter dette tredje besøk fór

han igjen opp til himmelen som
før, og igjen måtte jeg undre
meg over det merkelige jeg net-
topp hadde opplevd. Like etter
at det himmelske sendebud
hadde fart opp for tredje gang,
gol hanen, og jeg forsto at det
grydde av dag og at vårt møte
måtte ha vart hele natten.

48 Like etterpå sto jeg opp og
tok som vanlig fatt på dagens
nødvendige gjøremål, men da
jeg forsøkte å arbeide slik jeg
pleide, oppdaget jeg at jeg var
så tappet for krefter at jeg var
helt ute av stand til å gjøre noe.
Min far, som arbeidet sammen
med meg, forsto at noe var galt
fatt med meg, og ba meg gå
hjem. Jeg tok fatt på hjemveien,
men da jeg forsøkte å klatre
over gjerdet som omga jordet
der vi var, sviktet kreftene meg
fullstendig, jeg falt hjelpeløs til
jorden og var en stund ute av
stand til å oppfatte noe som
helst.

49 Det første jeg kan huske, var
en stemme som talte til meg og
kalte meg ved navn. Jeg løftet
blikket og så det samme sende-
bud stå over mitt hode, omgitt
av lys som før. Nok en gang for-
talte han meg alt han hadde sagt
den foregående natt, og ba meg
gå til amin far og fortelle ham
om det syn jeg hadde hatt og de
befalinger jeg hadde mottatt.

50 Jeg adlød, gikk tilbake til

min far ute på marken og for-
talte alt sammen til ham. Han
svarte meg og sa at det var fra
Gud, og ba meg gå og gjøre
som sendebudet hadde befalt.
Jeg forlot jordet og gikk til det
sted hvor sendebudet hadde
fortalt meg at platene var opp-
bevart, og på grunn av det kla-
re syn jeg hadde hatt om dette,
kjente jeg stedet igjen med det
samme jeg kom dit.

51 I nærheten av landsbyen
Manchester i Ontario fylke i
New York ligger det en ahøyde
av anselig størrelse — den høy-
este i området. På vestsiden av
denne høyden — ikke langt fra
toppen og under en ganske stor
sten — lå platene oppbevart i
en stenkiste. Denne stenen var
tykk og rund på midten oventil
og tynnere mot kantene slik at
midten av den var synlig over
jorden, mens kanten hele veien
rundt var dekket av jord.

52 Etter å ha fjernet jorden,
fant jeg meg en stang som jeg
stakk under kanten av stenen,
og med litt anstrengelse løftet
jeg den opp. Jeg kikket ned, og
der så jeg virkelig aplatene,
burim og tummim samt cbryst-
platen, slik sendebudet hadde
sagt. Kisten som de lå i, var laget
av stener som var føyet sammen
med en slags sement. På bunnen
av kisten lå to stener på tvers, og
på disse stenene lå platene og de
andre ting sammen med dem.

53 Jeg gjorde et forsøk på å
ta dem opp, men sendebudet

49a vs Smith, Joseph sen.
51a vs Cumorah-høyden.
52a Mormon 6:6.

vs Gullplater.
b vs Urim og tummim.
c vs Brystplater,

brystduk.
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forbød meg det, og igjen ble jeg
fortalt at tiden for å ta dem ut
ennå ikke var inne, og heller
ikke ville være det før om fire
år, men han ba meg komme til
samme sted om nøyaktig ett år
og sa at han ville møte meg der,
og at jeg skulle fortsette å gjøre
det inntil tiden var inne til å
motta platene.
54 Følgelig gikk jeg tilbake

ved slutten av hvert år slik jeg
var blitt befalt, og hver gang
fant jeg det samme sendebud
der, og hver gang vi møttes,
mottok jeg instruksjoner, og fikk
vite av ham hva Herren var
iferd med å gjøre, og hvordan
og på hvilken måte hans arike
skulle styres i de siste dager.
Joseph Smith gifter seg med Emma
Hale — Han mottar gullplatene
fra Moroni og oversetter noen av
skrifttegnene — Martin Harris
viser skrifttegnene og oversettel-
sen til professor Anthon som sier:
“Jeg kan ikke lese en forseglet bok”
(vers 55–65).

55 Da min fars økonomiske
midler var svært begrenset, var
vi nødt til å arbeide med våre
hender og lot oss leie ut for en
dag eller for lengre tid ettersom
anledningen bød seg. Enkelte
ganger bodde vi hjemme, og an-
dre ganger utenfor hjemmet, og
ved iherdig arbeide greide vi å
skaffe oss et godt levebrød.

56 I året 1823 var det stor sorg
i min fars familie da min eldste
bror aAlvin døde. I oktober må-

ned 1825 tok jeg arbeide hos en
gammel mann ved navn Josiah
Stoal som bodde i Chenango fyl-
ke i delstaten New York. Han
hadde fått høre om en sølvgruve
som var blitt åpnet av spanjole-
ne i Harmony, Susquehanna fyl-
ke i delstaten Pennsylvania, og
hadde, før jeg tok arbeide hos
ham, drevet med gravearbeider
for om mulig å finne gruven.
Etter at jeg dro for å bo hos ham,
tok han meg med, sammen med
sine øvrige arbeidsfolk, for å
grave etter sølvgruven, og det-
te arbeidet fortsatte jeg med i
nesten en måned uten at vi lyk-
kes i våre bestrebelser, og til
slutt fikk jeg overtalt den gam-
le mannen til å slutte å grave
etter den. Herfra stammer den
svært utbredte historien om at
jeg har vært en skattegraver.

57 Mens jeg holdt på med det-
te arbeidet, ble jeg innlosjert
hos herr Isaac Hale der på ste-
det, og det var der jeg første
gang så min hustru (hans datter)
aEmma Hale. Den 18. januar
1827 ble vi viet mens jeg frem-
deles var i herr Stoals tjeneste.

58 Fordi jeg fortsatt hevdet at
jeg hadde sett et syn, ble jeg
stadig aforfulgt, og min sviger-
fars familie var meget imot at
vi skulle gifte oss. Jeg ble der-
for nødt til å ta henne med meg
til et annet sted, så vi dro og ble
viet hjemme hos vigselsmann
Tarbill i South Bainbridge, Che-
nango fylke, New York. Straks
etter at jeg hadde giftet meg,

54a vs Rike, Guds eller
himmelens.

56a L&p 137:5–8.

57a vs Smith, Emma
Hale.

58a vs Forfølge,

forfølgelse.
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sluttet jeg i herr Stoals tjeneste
og dro hjem til min far og gjor-
de gårdsarbeide sammen med
ham den sommeren.
59 Til slutt kom tiden da jeg

skulle motta platene, urim og
tummim og brystplaten. Den
toogtyvende september atten-
hundre og syv og tyve, da jeg
som vanlig etter at nok et år var
omme, gikk til det sted hvor de
var oppbevart, overleverte det
samme himmelske sendebud
dem til meg med følgende be-
faling: Jeg skulle være ansvar-
lig for dem, hvis jeg mistet dem
på grunn av skjødesløshet eller
aforsømmelse, skulle jeg bli av-
skåret. Men hvis jeg ville an-
strenge meg til det ytterste og
bta godt vare på dem inntil han,
sendebudet, kom for å hente
dem, ville de bli beskyttet.

60 Jeg oppdaget snart hvorfor
jeg hadde fått så streng beskjed
om å beskytte dem, og hvorfor
sendebudet hadde sagt at så
snart jeg hadde utført det som
var forlangt av min hånd, ville
han hente dem. For ikke før var
det blitt kjent at jeg hadde dem,
før det ble gjort de mest iherdi-
ge anstrengelser for å ta dem
fra meg. Enhver list som tenkes
kunne, ble anvendt i denne
hensikt. Forfølgelsen ble mer
bitter og intens enn før, og sto-
re skarer var stadig på ferde for
om mulig å ta dem fra meg.
Men ved Guds visdom forble
de trygge i mine hender inntil
jeg hadde utført det som var

forlangt av min hånd. Da sende-
budet slik han hadde bestemt,
kom for å hente dem, overlever-
te jeg dem til ham, og han har
dem i sin varetekt inntil denne
dag, som er den annen dag i
mai måned i året attenhundre
og åtte og tredve.

61 Imidlertid vedvarte opp-
hisselsen, og ryktesmeder med
sine tusen tunger var ustanse-
lig på ferde for å spre løgn om
min fars familie og meg selv.
Hvis jeg skulle ha fortalt en tu-
sendedel av all løgnen, ville det
ha fylt mange bøker. Forfølgel-
sen ble imidlertid så uutholdelig
at jeg ble nødt til å forlate Man-
chester, og sammen med min
hustru reiste jeg til Susquehanna
fylke i delstaten Pennsylvania.
Mens vi gjorde oss istand til å
dra avgårde — vi var meget fat-
tige og forfølgelsene mot oss var
så intense at det var små utsik-
ter til at vi noen gang kunne få
det annerledes — fikk vi midt i
våre trengsler en venn i en
mann ved navn Martin aHarris
som kom til oss og ga meg fem-
ti dollar til hjelp på reisen. Herr
Harris var bosatt i Palmyra
kommune, i Wayne fylke, i del-
staten New York, hvor han var
en aktet gårdbruker.

62 Ved denne betimelige hjelp
greide jeg å komme frem til mitt
bestemmelsessted i Pennsylva-
nia, og straks etter min ankomst
der, begynte jeg å skrive av
skrifttegnene på platene. Jeg
skrev av et betydelig antall av

59a JS—H 1:42.
b vs Skriftene — Ta

godt vare på
Skriftene.

61a L&p 5:1.
vs Harris, Martin.
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dem, og ved hjelp av aurim og
tummim, oversatte jeg noen av
dem, noe jeg holdt på med i ti-
den fra jeg kom til min sviger-
fars hjem i desember måned og
frem til den påfølgende februar
måned.
63 En gang i løpet av denne

februar måned kom den ovenfor
nevnte Martin Harris hjem til
oss, fikk de skrifttegnene som
jeg hadde skrevet av fra platene,
og tok dem med seg til byen
New York. Med hensyn til hvor-
dan det gikk med ham og skrift-
tegnene, viser jeg til hans egen
beretning om hva som skjedde
slik han fortalte den til meg etter
at han kom tilbake:

64 “Jeg dro til byen New York
og viste de skrifttegn som var
blitt oversatt, sammen med
deres oversettelse, til professor
Charles Anthon, en mann som
var berømt for sine språkkunn-
skaper. Professor Anthon er-
klærte at oversettelsen var
korrekt, ja, mye bedre enn noen
oversettelse fra egyptisk som
han tidligere hadde sett. Deret-
ter viste jeg ham de tegn som
ennå ikke var oversatt, og han
sa at de var egyptiske, kaldeis-
ke, assyriske og arabiske, og
han sa at skrifttegnene var
ekte. Han ga meg en attest som
bekreftet for folk i Palmyra at
de var ekte skrifttegn, og at de
som var blitt oversatt også var
oversatt korrekt. Jeg tok attes-
ten og la den i lommen og skul-
le akkurat til å gå, da herr
Anthon ba meg komme tilbake

og spurte meg hvordan den
unge mannen hadde funnet ut
at det var gullplater på det sted
han fant dem. Jeg svarte at en
Guds engel hadde åpenbart det
for ham.

65 Da sa han til meg: ‘La meg
få se den attesten.’ Jeg tok den
derfor opp av lommen og ga
den til ham, og han tok den og
rev den i småbiter idet han sa at
det ikke fantes noe slikt nå som
tjenende aengler, og at hvis jeg
ville bringe ham platene, skulle
han oversette dem. Jeg fortalte
ham at en del av platene var
bforseglet og at det var meg for-
budt å bringe dem. Han svarte:
‘Jeg kan ikke lese en forseglet
bok.’ Jeg forlot ham og gikk til
dr. Mitchell som bekreftet hva
professor Anthon hadde sagt,
både når det gjaldt skrifttegne-
ne og oversettelsen.”

� � � �

Oliver Cowdery virker som skri-
ver ved oversettelsen av Mormons
bok — Joseph og Oliver mottar
Det aronske prestedømme av døpe-
ren Johannes — De blir døpt, or-
dinert og mottar profetiens ånd
(vers 66–75).

66 Den 5. dag i april 1829 fikk
jeg besøk av Oliver aCowdery
som jeg aldri før hadde sett.
Han fortalte meg at han hadde
vært skolelærer i området hvor
min far bodde, og da min far
hadde barn i skolen, hadde han
en tid kost og losji i min fars
hjem, og mens han bodde der,

62a vs Urim og tummim.
65a vs Engler.

b Jes 29:11–12;
2 Ne 27:10;

Ether 4:4–7.
66a vs Cowdery, Oliver.
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fortalte min familie ham hva
som hadde skjedd i forbindelse
med platene jeg hadde mottatt,
og han kom derfor til meg for å
undersøke nærmere.
67 To dager etter at herr Cow-

dery hadde kommet (den 7.
april), begynte jeg å oversette
Mormons bok, og han begynte
å skrive for meg.

� � � �
68 Vi holdt fremdeles på med

oversettelsesarbeidet da vi en
dag i den påfølgende måned
(mai 1829) gikk ut i skogen for
å be og adspørre Herren angå-
ende adåp til bsyndenes forla-
telse som vi fant nevnt i over-
settelsen av platene. Mens vi
holdt på med dette, ba og på-
kalte Herren, steg et himmelsk
csendebud ned i en dsky av lys,
og etter å ha lagt sine ehender
på oss, fordinerte han oss og sa:

69 Til dere, mine medtjenere,
overdrar jeg i Messias’ navn

aArons prestedømme, som har
nøklene til englers betjening, om-
vendelsens evangelium og dåp
ved nedsenkning til syndenes for-
latelse, og dette skal aldri mer
borttas fra jorden før bLevis søn-
ner igjen ofrer et offer til Herren i
rettferdighet.

70 Han sa at dette aronske
prestedømme ikke hadde myn-
dighet til å gi håndspåleggelse
for aDen Hellige Ånds gave,
men at den skulle bli overdratt
til oss senere, og han befalte oss
å gå og bli døpt og ga oss vei-
ledning om at jeg skulle døpe
Oliver Cowdery, og at han der-
etter skulle døpe meg.

71 Følgelig gikk vi og ble døpt.
Jeg døpte ham først, og deretter
døpte han meg — hvoretter jeg
la mine hender på hans hode og
ordinerte ham til Det aronske
prestedømme, og deretter la han
sine hender på meg og ordinerte
meg til det samme prestedøm-
me, for slik ble vi befalt.*

* Oliver Cowdery beskriver disse hendelsene således: “Dette var dager jeg
aldri kommer til å glemme. Å sitte og lytte til en stemme som ble veiledet ved
inspirasjon fra himmelen, vakte den største takknemlighet i mitt bryst! Dag etter
dag fortsatte jeg uavbrutt å skrive fra hans munn etter hvert som han — ved hjelp
av urim og tummim, eller som nephittene ville ha sagt, ‘uttyderne’, oversatte den
historie eller beretning som kalles ‘Mormons bok’.

“Å omtale, selv i få ord, den interessante beretning gitt av Mormon og hans
trofaste sønn Moroni, om et folk som en gang var elsket og begunstiget av himmelen,
ville være å gå lenger enn jeg hadde tenkt å gjøre. Jeg skal derfor vente med det til et
senere tidspunkt, og som jeg sa til å begynne med, gå direkte til noen få hendelser
som er nøye forbundet med fremveksten av denne Kirke, noe som kan være til
hjelp og støtte for alle de tusener som har stått frem, midt blant sneversyntes
mistillit og hykleres bakvaskelser, og har trykket Kristi evangelium til sitt bryst.

68a vs Dåp, døpe.
b vs Syndsforlatelse.
c vs Døperen Johannes.
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Joseph Smith—Historie 1:72–73 66

72 Det sendebud som besøkte
oss ved denne anledning og
overdro dette prestedømme til
oss, sa at hans navn var Johan-
nes, den samme som kalles
adøperen Johannes i Det nye
testamente, og at han handlet
under ledelse av bPeter, cJakob
og dJohannes som hadde enøk-
lene til fMelkisedeks preste-
dømme, et prestedømme han
sa ville bli overdratt til oss
når tiden var inne, og at jeg
skulle kalles Kirkens første
geldste, og han (Oliver Cowde-
ry) den annen. Det var den 15.
dag i mai 1829 at vi ble ordinert
under dette sendebuds hånd,
og ble døpt.

73 Straks etter at vi kom opp
av vannet etter at vi var blitt
døpt, opplevde vi store og strå-
lende velsignelser fra vår him-
melske Fader. Jeg hadde knapt
døpt Oliver Cowdery før aDen
Hellige Ånd falt på ham, og
han sto opp og bprofeterte
mange ting som snart skulle
skje. Og videre, så snart jeg var
blitt døpt av ham, hadde jeg
også profetiens ånd da jeg sto
opp og profeterte om denne
Kirkes fremvekst og om mange
andre ting i forbindelse med
Kirken og denne generasjon av
menneskenes barn. Vi var fylt
med Den Hellige Ånd og frydet
oss i vår frelses Gud.

“Intet fornuftig tenkende menneske kunne oversette og skrive ned de direkti-
ver som ble gitt til nephittene fra Frelserens munn — om den nøyaktige måte
menneskene skulle bygge opp hans Kirke på, og spesielt når fordervelse hadde
spredd usikkerhet over alle former og systemer som ble praktisert blant menne-
skene — uten å ha et ønske om å få anledning til å vise seg villig i sitt hjerte til å
bli begravet i den våte grav for derved å ha god samvittighet overfor Jesu Kristi
oppstandelse.

“Etter å ha skrevet beretningen som var gitt om Frelserens virksomhet blant
levningen av Jakobs ætt på dette kontinent, var det lett å se, som profeten sa det
ville bli, at mørke dekket jorden og tett mørke menneskenes sinn. Ved nærmere
ettertanke var det lett å forstå at midt i den store religiøse strid og larm, var det
ingen som hadde myndighet fra Gud til å forrette evangeliets ordinanser. For
man kan spørre: Har mennesker som fornekter åpenbaringer, myndighet til å
forrette i Kristi navn når vitnesbyrdet om ham er intet mindre enn profetiens ånd
og hans religion i alle verdens tidsaldre når han har hatt et folk på jorden har vært
grunnlagt, bygget og opprettholdt ved direkte åpenbaringer? Om disse kjens-
gjerninger var gravd ned og omhyggelig skjult av mennesker hvis levebrød ville
ha kommet i fare så snart de fikk anledning til å lyse opp i menneskenes ansikter,
var de ikke lenger skjult for oss, og vi ventet bare på at befalingen skulle bli gitt:
‘Stå opp og bli døpt.’

“Ikke lenge hadde dette vært vårt ønske før det ble til virkelighet. Herren, som
er rik på barmhjertighet og alltid villig til å besvare den ydmykes vedvarende
bønn, kom ned og åpenbarte sin vilje for oss etter at vi, fjernt fra menneskenes
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74 Vårt sinn var nå blitt opp-
lyst, Skriftene begynte å utfol-
de seg for oss til vår aforståelse,
og bden sanne mening og hen-
sikt i dens mer dunkle avsnitt
ble åpenbart for oss på en måte
som aldri før kunne ha blitt oss
til del eller som vi tidligere kun-
ne ha tenkt oss. Inntil videre
ble vi imidlertid nødt til å hem-
meligholde den omstendighet
at vi hadde mottatt prestedøm-
met og var blitt døpt på grunn
av den forfølgelsens ånd som
allerede hadde gjort seg gjel-
dende i området.

75 Vi hadde blitt truet med

overfall fra pøbelens side fra
tid til annen, ja, til og med av
dem som bekjente seg som reli-
giøse. Og deres planer om å
overfalle oss ble bare motvirket
av innflytelsen (under guddom-
melig forsyn) fra min sviger-
fars familie som var blitt meget
vennligsinnet mot meg, og som
var motstandere av pøbelan-
samlinger og mer enn gjerne
ville jeg skulle få anledning til
å fortsette oversettelsesarbeidet
uten å bli avbrutt og derfor til-
bød og lovet oss beskyttelse
mot all ulovlig fremferd så langt
det sto i deres makt.

boliger, hadde påkalt ham på en inderlig måte. Plutselig, og likesom rett ut av
evigheten, talte Forløserens røst fred til oss mens sløret ble trukket til side og
Guds engel kom ned ikledd herlighet og ga oss det budskap vi så ivrig hadde sett
frem til, samt nøklene til omvendelsens evangelium. Hvilken glede, hvilket under,
hvilken forundring! Mens verden var forpint og ute av seg — mens millioner
famlet seg frem likesom den blinde etter veggen og mens alle mennesker likesom
en eneste stor masse bare hadde uvisshet å støtte seg til — skuet våre øyne og
våre ører hørte — som i det klareste dagslys, ja, klarere enn i skinnet fra maisol-
ens stråler som da kastet sin glans over naturen! Og deretter hans røst, gjennom-
trengende om enn mild, og hans ord ‘Jeg er deres medtjener’, fjernet all frykt. Vi
lyttet, vi stirret og vi undret oss! Det var en engels røst, en engel fra herlighet, det
var et budskap fra Den Aller Høyeste! Og mens vi hørte, frydet vi oss mens hans
kjærlighet satte våre sjeler i brann og vi ble innhyllet i et syn av Den Allmektige!
Hvor var det rom for tvil? Ikke noe sted, uvisshet var borte, tvil var sunket hen
for aldri mer å komme frem, mens oppspinn og bedrag var borte for bestandig!

“Men, kjære bror, tenk, tenk et øyeblikk videre på den glede som fylte våre
hjerter og i hvilken undring vi må ha knelt (for hvem ville ikke ha bøyet kne for en
slik velsignelse?), da vi under hans hånd mottok Det hellige prestedømme idet
han sa: ‘I Messias’ navn overdrar jeg til dere dette prestedømme og denne
myndighet som skal forbli på jorden for at Levis sønner igjen kan ofre et offer til
Herren i rettferdighet!’

“Jeg skal ikke forsøke å gi en malende beskrivelse for dere av mitt hjertes
følelser, ei heller av den storslagne skjønnhet og herlighet som omga oss ved
denne anledning, men dere vil tro meg når jeg sier at hverken jord eller menne-
sker med all sin veltalenhet engang kan begynne å forme språket på en så
fengslende og opphøyet måte som denne hellige person. Nei, ei heller har denne
jord kraft til å gi den glede, skjenke den fred eller fatte den visdom som fantes i
hver eneste setning slik de ble gitt ved Den Hellige Ånds kraft. Mennesket kan
bedra sine medmennesker, bedrag kan følge bedrag og den ondes barn kan ha

74a vs Forstand, forståelse. b Joh 16:13.
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makt til å forføre dåren og den uvitende, inntil den store hop ikke har annet enn
oppspinn til føde, og falskhetens frukt i sin malstrøm fører den fortumlede til
graven. Men en eneste liten berøring av hans kjærlighets finger, ja, en eneste
stråle av herlighet fra verden der oppe, eller et ord fra Frelserens munn fra
evighetens skjød, forvandler alt sammen til ubetydeligheter og visker det for
bestandig ut av sinnet. Forvissningen om at vi var i en engels nærhet, vissheten
om at vi hørte Jesu røst og den ubesudlede sannhet som utgikk fra en ren personlig-
het som var ledet av Guds vilje, er for meg hinsides all beskrivelse, og så lenge jeg
får anledning til å være her på jorden, vil jeg alltid se tilbake på dette uttrykk for
Frelserens godhet med undring og takksigelse, og i de boliger hvor fullkommen-
het dveler og synd aldri kommer inn, håper jeg å tilbe på den dag som aldri skal
opphøre.” — Messenger and Advocate , bind 1 (oktober 1834), s.14–16.



Trosartiklene

I JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE

History of the Church, bind 4, s. 535–541.

VI atror på bGud den evige
Fader og på hans cSønn

Jesus Kristus og på dDen Hellige
Ånd.

2 Vi tror at menneskene vil bli
straffet for sine aegne synder og
ikke for bAdams overtredelse.
3 Vi tror at hele menneskeheten

kan bli afrelst gjennom bKristi
forsoning ved å cadlyde evan-
geliets dlover og eordinanser.
4 Vi tror at evangeliets første

prinsipper og aordinanser er: for
det første, btro på Herren Jesus
Kristus, for det annet, comven-
delse, for det tredje, ddåp ved
nedsenkning til esyndenes for-
latelse, for det fjerde, fhåndspå-
leggelse for gDen Hellige Ånds
gave.
5 Vi tror at en mann må akalles

av Gud ved bprofeti og ved
chåndspåleggelse av dem som
har dmyndighet for å kunne
eforkynne evangeliet og forret-
te dets fordinanser.
6 Vi tror på den samme aor-

ganisasjon som fantes i den
opprinnelige Kirke, nemlig
bapostler, cprofeter, dhyrder, læ-
rere, eevangelister, osv.

7 Vi tror på atungemålsgaven,
bprofeti, cåpenbaring, dsyner,
ehelbredelse, ftydning av tun-
ger osv.

8 Vi tror at aBibelen er bGuds
ord så langt som den er criktig
oversatt. Vi tror også at dMor-
mons bok er Guds ord.

9 Vi tror på alt som Gud har
aåpenbart, alt som han nå åpen-
barer, og vi tror at han fortsatt

1a vs Tro.
b vs Gud, guddommen

— Gud Faderen.
c vs Gud, guddommen

— Gud Sønnen;
Jesus Kristus.

d vs Gud, guddommen
— Gud; Hellige Ånd,
Den.

2a 5M 24:16;
Esek 18:19–20.
vs Ansvarlig;
Handlefrihet.

b vs Fall, Adam og
Evas.

3a Mosiah 27:24–26;
Moses 5:9.
vs Frelse.

b vs Forsoning.
c vs Lydighet, lydig,

(ad)lyde.
d vs Lov.

e vs Evangelium.
4a vs Ordinanser.

b vs Tro.
c vs Omvende,

omvendelse.
d vs Dåp, døpe.
e vs Syndsforlatelse.
f vs Håndspåleggelse.
g vs Hellige Ånds

gave, Den.
5a vs Kall, kalle,

kalt av Gud.
b vs Profeti, profetere.
c vs Håndspåleggelse.
d vs Myndighet;

Prestedømme.
e vs Forkynne.
f Alma 13:8–16.

6a vs Kirke, Tegn på
den sanne —
Kirkens
organisasjon.

b vs Apostel.
c vs Profet.
d vs Biskop.
e vs Evangelist;

Patriark,
patriarkalsk.

7a vs Gaver, Åndens.
vs Tungemålsgaven.

b vs Profeti, profetere.
c vs Åpenbaring.
d vs Syn.
e vs Helbrede,

helbredelse.
f 1 Kor 12:10;

Mormon 9:7–8.
8a vs Bibel.

b vs Guds ord.
c 1 Ne 13:20–40;

14:20–26.
d vs Mormons bok.

9a vs Åpenbaring.



Trosartiklene 1:10–13 70

vil båpenbare mange store og
viktige ting angående Guds
rike.

10 Vi tror på aIsraels innsam-
ling i bokstavlig forstand og
på gjenopprettelsen av de bti
stammer, at cSion (det nye Jeru-
salem) vil bli bygget på det
amerikanske kontinent, at Kris-
tus dpersonlig vil regjere på
jorden, og at jorden vil bli
efornyet og få sin fparadisiske
gherlighet.
11 Vi fordrer arett til å dyrke

Den Allmektige Gud i overens-
stemmelse med vår egen bsam-
vittighet, og innrømmer alle
mennesker den samme rett. La
dem ctilbe hva som helst, hvor

som helst og på hvilken som
helst måte de ønsker.

12 Vi tror at vi må innordne
oss under konger, presidenter,
fyrster og øvrighetspersoner og
at vi må adlyde, hedre og opp-
holde alovene.

13 Vi tror at vi må være aærli-
ge, pålitelige, bkyske, kjærlige,
dydige og at vi må cgjøre godt
mot alle mennesker. Vi kan i
sannhet si at vi følger dPaulus’
formaning — vi tror alt, vi ehå-
per alt, vi har tålt meget, og vi
håper å bli istand til å futholde
alt. Vi trakter etter alt som er
gdydig, skjønt, prisverdig og
godt.

Joseph Smith.

b Amos 3:7;
L&p 121:26–33.
vs Skriftene —
Profetier om hellige
skrifter.

10a Jes 49:20–22; 60:4;
1 Ne 19:16–17.
vs Israel — Israels
innsamling.

b vs Israel — Israels
ti tapte stammer.

c Ether 13:2–11;
L&p 45:66–67;
84:2–5;
Moses 7:18.

vs Jerusalem, Det
nye; Sion.

d vs Tusenårsriket.
e vs Jord — Jordens

renselse.
f dvs en tilstand lik

Edens have;
Jes 11:6–9; 35:1–10;
51:1–3; 65:17–25;
Esek 36:35.
vs Paradis.

g vs Herlighet.
11a L&p 134:1–11.

b vs Handlefrihet.
vs Samvittighet.

c vs Tilbe, tilbedelse.
12a L&p 58:21–23.

vs Lov.
13a vs Ærlig, ærlighet;

Oppriktighet,
rettskaffenhet.

b vs Kyskhet.
c vs Tjeneste.
d Fil 4:8.
e vs Håp.
f vs Holde ut.
g vs Sømmelighet;

Dyd.
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INNLEDNING

Det alfabetiske emneregisteret i Veiledning til Skriftene inneholder omtale av
utvalgte læresetninger, prinsipper, personer, og steder som vi finner i Bibelen,

Mormons bok, Lære og pakter og Den kostelige perle. Under hvert emne i
emneregisteret vil du finne viktige henvisninger til Skriftene. Denne veiledningen vil
være til hjelp for deg i ditt personlige studium og når familien studerer Skriftene
sammen. Den gjør det lettere for deg å besvare spørsmål om evangeliet, studere
emner fra Skriftene, forberede taler og leksjoner, og det vil kunne gi deg mer
kunnskap og et sterkere vitnesbyrd om evangeliet.

Veiledningen inneholder også flere andre nyttige hjelpemidler som vil gjøre
det lettere for deg å studere Skriftene. Hvis du f.eks. slår opp på “Jesus Kristus” i
emneregisteret, vil du finne en lang liste over alle emner som har opplysninger
med direkte tilknytning til Frelseren og hans virksomhet. Dette er det eneste
emne i registret med en så omfattende liste, hvilket understreker hvor viktig
Kristus er for hele menneskeheten. Under emnet “Kronologisk oversikt” vil du
dessuten finne noen av de viktigste begivenheter som har funnet sted i den tid
som Bibelen og Mormons bok forteller om — med en tilnærmet tidsangivelse.
Under emnet “Evangelier”, vil du finne en harmonisering av evangeliene. I
denne oversikten blir det foretatt en sammenligning av Frelserens lære slik vi
finner den hos Matteus, Markus, Lukas, Johannes og i nyere tids åpenbaring.

I veiledningen brukes følgende forkortelser for Skriftenes bøker:

Det gamle testamente
Første Mosebok 1M
Andre Mosebok 2M
Tredje Mosebok 3M
Fjerde Mosebok 4M
Femte Mosebok 5M
Josvas bok Jos
Dommernes bok Dom
Ruts bok Rut
Første Samuelsbok 1 Sam
Andre Samuelsbok 2 Sam
Første Kongebok 1 Kong
Andre Kongebok 2 Kong
Første Krønikebok 1 Krøn
Andre Krønikebok 2 Krøn
Esras bok Esr
Nehemjas bok Neh
Esters bok Est
Jobs bok Job
Salmenes bok Sal
Salomos ordspråk Ord
Predikantens bok Pred
Salomos høysang Høys
Profeten Jesaja Jes
Profeten Jeremia Jer
Klagesangene Klag
Profeten Esekiel Esek
Profeten Daniel Dan
Profeten Hosea Hos

Profeten Joel Joel
Profeten Amos Amos
Profeten Obadja Obad
Profeten Jonas Jon
Profeten Mika Mika
Profeten Nahum Nah
Profeten Habakkuk Hab
Profeten Sefanja Sef
Profeten Haggai Hag
Profeten Sakarias Sak
Profeten Malakias Mal

Det nye testamente
Matteus’ evangelium Mat
Markus’ evangelium Mark
Lukas’ evangelium Luk
Johannes’ evangelium Joh
Apostlenes gjerninger Apg
Paulus’ brev til romerne Rom
Paulus’ første brev til

korinterne 1 Kor
Paulus’ andre brev til

korinterne 2 Kor
Paulus’ brev til galaterne Gal
Paulus’ brev til efeserne Ef
Paulus’ brev til filipperne Fil
Paulus’ brev til kolosserne Kol
Paulus’ første brev til

tessalonikerne 1 Tess



Paulus’ andre brev til
tessalonikerne 2 Tess

Paulus’ første brev til
Timoteus 1 Tim

Paulus’ andre brev til
Timoteus 2 Tim

Paulus’ brev til Titus Tit
Paulus’ brev til Filemon Filem
Brevet til hebreerne Heb
Jakobs brev Jak brev
Peters første brev 1 Pet
Peters andre brev 2 Pet
Johannes’ første brev 1 Joh
Johannes’ andre brev 2 Joh
Johannes’ tredje brev 3 Joh
Judas’ brev Jud
Johannes’ åpenbaring Åp

Mormons bok
Nephis første bok 1 Ne
Nephis andre bok 2 Ne
Jakobs bok Jak bok
Enos’ bok Enos
Jaroms bok Jar
Omnis bok Omni

Mormons ord Morm ord
Mosiahs bok Mosiah
Almas bok Alma
Helamans bok Hel
Tredje Nephis bok 3 Ne
Fjerde Nephis bok 4 Ne
Mormons bok Mormon
Ethers bok Ether
Moronis bok Moroni

Lære og pakter
Lære og pakter L&p
Offisiell erklæring — 1 OE—1
Offisiell erklæring — 2 OE—2

Den kostelige perle
Moses Moses
Abrahams bok Abr
Joseph Smith—Matteus JS—M
Joseph Smith—Historie JS—H
Trosartiklene Trosart

Joseph Smiths
oversettelse JSO



ALFABETISK EMNEREGISTER
Hvordan det brukes. Dette emneregisteret er en alfabetisk oversikt over emner i
evangeliet. Under hvert emne er det gitt en kort definisjon og i tillegg de viktigste
henvisninger til Skriftene om emnet. Foran hver henvisning står det et kort sitat
eller et sammendrag av skriftstedet. Henvisningene står i denne rekkefølge: Det
gamle testamente, Det nye testamente, Mormons bok, Lære og pakter, Den koste-
lige perle. Følgende eksempel viser hvordan teksten skal forstås:

JORD. Se også: Skape, skapelse;
Verden

Den planet vi bor på — skapt av Gud
ved Jesus Kristus — for å bli brukt av
det dødelige mennesket i dets prøve-
stand. Dens endelige bestemmelse er å
bli forherliget og opphøyet (L&p 77:1–
2; 130:8–9). De som har levd slik at de
er verdige til celestial herlighet, vil få
jorden til evig bolig, (L&p 88:14–26)
og vil dvele i Faderens og Sønnens
nærhet (L&p 76:62).
Skapt for mennesket: Gud ga mennesket
herredømme over jorden, 1M 1:28
(Moses 2:28). Jorden hører Herren til,
2M 9:29 (Sal 24:1). Herren har gitt jor-
den til menneskenes barn, Sal 115:16.
Jeg har gjort jorden, og menneskene
på den har jeg skapt, L&p 88:17 (Mat
5:5; 3 Ne 12:5). Vi vil skape en jord, og
vi vil prøve dem, Abr 3:24–25.

JOSEF, SØNN AV JAKOB. Se også:
Israel; Jakob, sønn av Isak

JOSEFS STAV. Se: Mormons bok;
Efra÷im — Efra÷ims/Josefs stav.

Emnene er skrevet
med store bokstaver
og fete typer.

Det gis en kort
definisjon av hvert
enkelt emne.

Enkelte emner har
underemner, som er
skrevet med kursiv.

Beslektede skriftsteder
er oppgitt i parentes.

Av og til vil du ikke
finne opplysninger om
emnet under det emne
du har slått opp. Ordet
se skrevet med kursiv
vil fortelle hvor du
kan finne
opplysninger om
emnet.

Av og til vil du også
finne opplysninger om
det emne du studerer
under andre emner i
registeret. Ordene se
også skrevet med
kursiv vil fortelle deg
hvilke emner dette er.

Henvisninger til
Skriftene som hjelper
deg til å forstå
definisjonen, vil du
finne i parentes.

Foran hver henvisning
til Skriftene vil du
finne et kort sitat eller
et sammendrag av
skriftstedet.

Ordet se (eller se også )
etterfulgt av en
tankestrek, forteller
deg at opplysningene
står i et underemne
under et hovedord.





1 Abraham

AARON, SØNN AV MOSIAH.
Se også: Mosiah, sønn av
Benjamin; Mosiahs sønner

I Mormons bok, en sønn av kong
Mosiah. Aaron arbeidet som misjonær
og bidro gjennom sine iherdige an-
strengelser til å omvende mange sjeler
til Kristus.
Var en vantro som forsøkte å ødelegge
Kirken, Mosiah 27:8–10, 34. En engel
viste seg for ham og hans ledsagere,
Mosiah 27:11. Omvendte seg og be-
gynte å forkynne Guds ord, Mosiah
27:32–28:8. Frasa seg kongetronen og
dro i stedet til lamanittene for å for-
kynne Guds ord, Alma 17:6–9. Fastet
og ba om veiledning, Alma 17:8–11.
Underviste kong Lamonis far, Alma
22:1–26. Forkynte for zoramittene,
Alma 31:6–7.

ABED-NEGO. Se også: Daniel
Sadrak, Mesak og Abed-Nego i Det
gamle testamente var tre israelittiske
ungdommer som, sammen med Daniel,
ble bedt om å komme til kong Nebukad-
nesars slott. Nebukadnesar var konge i
Babylon. Abed-Negos hebraiske navn
var Asariah. De fire ungdommene nek-
tet å gjøre seg urene ved å spise av kon-
gens mat og drikke hans vin (Dan 1).
Sadrak, Mesak og Abed-Nego ble kas-
tet i en glødende ildovn av kongen, men
ble bevart av Guds Sønn (Dan 3).

ABEL. Se også: Adam; Kain
I Det gamle testamente, sønn av Adam
og Eva.
Ofret et bedre offer til Gud enn sin
bror Kain, 1M 4:4–5 (Heb 11:4; Moses
5:16–21). Ble myrdet av Kain, 1M 4:8
(Moses 5:32). Mottok prestedømmet
av Adam, L&p 84:16. Satan konspirerte
med Kain om å myrde Abel, Moses
5:28–31 (Hel 6:27).

ABINADI. Se også: Martyr,
Martyrium

En nephitt-profet i Mormons bok.
Han profeterte at Gud ville straffe den
ugudelige kong Noahs folk hvis de ikke

omvendte seg, Mosiah 11:20–25. Ble
kastet i fengsel fordi han profeterte at
ødeleggelse ville ramme kong Noah
og hans folk, Mosiah 12:1–17. Under-
viste kong Noahs ugudelige prester i
Moseloven og om Kristus, Mosiah
12–16. Alma den eldre trodde, og
skrev ned hans ord, Mosiah 17:2–4.
Ble brent til døde av kong Noah,
Mosiah 17:20.

ABRAHAM. Se også: Pakten med
Abraham

En sønn av Tarah, født i Ur i Kaldea
(1M 11:26, 31; 17:5). En Herrens profet
som Herren inngikk evige pakter med.
Gjennom disse pakter blir alle jordens
nasjoner velsignet. Abraham ble opp-
rinnelig kalt Abram.
Utvandret til Karan hvor Tarah døde,
1M 11:31–32 (Abr 2:1–5). Ble kalt av
Gud til å reise til Kanaan for å motta en
guddommelig pakt, 1M 12:1–8 (Abr 2:4,
15–17). Reiste til Egypt, 1M 12:9–20
(Abr 2:21–25). Slo seg ned i Hebron,
1M 13:18. Reddet Lot, 1M 14:1–16. Møt-
te Melkisedek, 1M 14:18–20. Med Hagar
fikk han sønnen Ismael, 1M 16:15–16.
Hans navn ble forandret til Abraham,
1M 17:5. Herren fortalte Abraham og
Sara at de ville få en sønn, 1M 17:15–
22; 18:1–14. Med Sara fikk han sønnen
Isak, 1M 21:2–3. Ble befalt å ofre Isak,
1M 22:1–18. Sara døde og ble begra-
vet, 1M 23:1–2, 19. Abraham døde og
ble begravet, 1M 25:8–10. At Abraham
var villig til å ofre Isak, var et bilde på
Gud og hans Enbårne Sønn, Jak bok 4:5.
Betalte tiende til Melkisedek, Alma
13:15. Forutså og bar vitnesbyrd om
Kristi komme, Hel 8:16–17. Mottok
prestedømmet av Melkisedek, L&p
84:14. De rettferdige blir Abrahams ætt,
L&p 84:33–34 (Gal 3:27–29). Mottok alle
ting ved åpenbaring, L&p 132:29. Har
mottatt sin opphøyelse, L&p 132:29.
Søkte etter fedrenes velsignelser og
å motta prestedømmet, Abr 1:1–4.
Ble forfulgt av falske prester i Kaldea,
Abr 1:5–15. Ble reddet av Herren,
Abr 1:16–20. Lærte om sol, måne og
stjerner, Abr 3:1–14. Lærte om det



Abram 2
førjordiske liv og om skapelsen,
Abr 3:22–28.
Abrahams bok: Oldtidsopptegnelser skre-
vet av Abraham og som kom i Kirkens
besittelse i 1835. Opptegnelsen og noen
mumier ble oppdaget i egyptiske kata-
komber av Antonio Lebolo, som testa-
menterte dem til Michael Chandler.
Chandler stilte dem ut i De forente sta-
ter i 1835. Noen venner av Joseph Smith
kjøpte dem av Chandler og ga dem til
profeten, som oversatte dem. Noen av
disse opptegnelsene finnes nå i Den
kostelige perle.

Kapittel 1 forteller hva Abraham opp-
levde i Ur i Kaldea, hvor ugudelige
prester forsøkte å ofre ham. Kapittel 2
forteller om hans reise til Kanaan.
Herren viste seg for ham og inngikk
pakter med ham. Kapittel 3 forteller at
Abraham så universet og forsto forhol-
det mellom himmellegemene. Kapittel 4
og 5 er nok en beretning om skapelsen.
Abrahams ætt: De mennesker som ved
å være lydige mot lovene og ordinan-
sene i Jesu Kristi evangelium mottar de
løfter Gud ga til Abraham og de pakter
han inngikk med ham. Menn og kvinner
kan motta disse velsignelser hvis de
nedstammer direkte fra Abraham, eller
hvis de blir adoptert inn i hans familie
ved å ta imot evangeliet og bli døpt
(Gal 3:26–29; 4:1–7; L&p 84:33–34;
103:17; 132:30–32; Abr 2:9–11). De som
nedstammer direkte fra Abraham, kan
miste sine velsignelser hvis de er uly-
dige (Rom 4:13; 9:6–8).

ABRAM. Se: Abraham

ADAM. Se også: Adam-ondi-Ahman;
Eden; Erkeengel; Eva; Fall,
Adam og Evas; Mikael

Det første menneske som ble skapt på
jorden.

Adam er far og patriark til den men-
neskelige familie på jorden. Hans
overtredelse i Edens hage (1M 3; L&p
29:40–42; Moses 4) førte til at han “falt”
og ble dødelig, et skritt som var nød-
vendig for at menneskeheten skulle
kunne gjøre fremgang her på denne

jorden (2 Ne 2:14–29; Alma 12:21–26).
Derfor skulle vi hedre Adam og Eva
for den rolle de spilte når det gjaldt å
muliggjøre vår evige vekst. Adam er
Den gamle av dager og er også kjent
under navnet Mikael (Dan 7; L&p 27:11;
107:53–54; 116; 138:38). Han er erkeen-
gelen, og før Jesu Kristi annet komme
vil han vende tilbake til jorden i egen-
skap av patriark for den menneskelige
familie (L&p 29:26).
Gud skapte mennesket i sitt eget bilde,
1M 1:26–28 (Moses 2:26–28; Abr 4:26–
28). Gud ga mennesket herredømme
over alle ting og befalte ham å bli man-
ge og fylle jorden, 1M 1:28–31 (Moses
2:28–31; Abr 4:28–31). Gud satte Adam
og Eva i Edens hage og forbød dem å
spise av treet til kunnskap om godt og
ondt, 1M 2:7–9, 15–17 (Moses 3:7–9,
15–17; Abr 5:7–13). Adam ga navn til
hver levende skapning, 1M 2:19–20
(Moses 3:19–20; Abr 5:20–21). Adam og
Eva ble viet av Gud, 1M 2:18–25 (Moses
3:18–25; Abr 5:14–21). Adam og Eva ble
fristet av Satan, spiste av den forbudte
frukt og ble vist ut av Edens hage,
1M 3 (Moses 4). Adam var 930 år gam-
mel da han døde, 1M 5:5 (Moses 6:12).
Adam var det første menneske, L&p
84:16. Før sin død sammenkalte Adam
sine rettferdige etterkommere i Adam-
ondi-Ahman og ga dem en velsignelse,
L&p 107:53–57. Adam ofret, Moses 5:4–
8. Adam ble døpt, mottok Den Hellige
Ånd og ble ordinert til prestedømmet,
Moses 6:51–68.

ADAM-ONDI-AHMAN. Se også:
Adam

Det sted hvor Adam, tre år før sin død,
velsignet sine rettferdige etterkommere
(L&p 107:53–56) og hvor han vil kom-
me før Kristi annet komme (L&p 116).

ADOPSJON. Se også: Abraham —
Abrahams ætt; Guds sønner og
døtre; Israel; Kristi barn

Skriftene omtaler to former for adop-
sjon:

(1) En person som ikke nedstammer
i direkte linje fra Israel blir medlem av



3 Allmektig

Abrahams familie og av Israels hus
ved å ha tro på Jesus Kristus, omvende
seg, bli døpt ved nedsenking og motta
Den Hellige Ånd (2 Ne 31:17–18; L&p
84:73–74; Abr 2:6, 11).

(2) Alle som har mottatt evangeliets
frelsende ordinanser, blir Jesu Kristi
sønner og døtre ved å vise fortsatt ly-
dighet mot hans bud (Rom 8:15–17;
Gal 3:24–29; 4:5–7; Mosiah 5:7–8).

ADSPREDELSE, ISRAELS.
Se: Israel — Israels adspredelse

ADVARE, ADVARSEL. Se også:
Våke, vektere

Å varsle eller gi beskjed. Profeter, ledere
og foreldre advarer og lærer andre å
være lydige mot Herren og hans lære.
Jakob advarte Nephis folk mot allslags
synd, Jak bok 3:12. Advarselsrøsten er
til alle mennesker, L&p 1:4. La deres
forkynnelse være en advarselens røst,
L&p 38:41. Dette er en advarsels dag,
L&p 63:58. Alle som er advart, skulle
advare sin neste, L&p 88:81. Jeg har
advart dere og advarer dere på for-
hånd ved å gi dere dette visdomsord,
L&p 89:4.

AGRIPPA. Se også: Paulus
I Det nye testamente sønn av Herodes
Agrippa I og bror av Berenike og Dru-
silla. Han var konge i Kalkis som lå i
Libanon. Han hørte på apostelen Paulus
og lot seg nesten overtale til å bli en
kristen (Apg 25–26; JS—H 1:24).

AKAB. Se også: Jesabel
I Det gamle testamente, en av de mek-
tigste og mest ugudelige konger i det
nordlige Israel. Han giftet seg med si-
doniernes prinsesse, Jesabel. Under
hennes innflytelse fikk dyrkingen av
Baal og Astarte fotfeste i Israel (1 Kong
16:29–33; 2 Kong 3:2) og man forsøkte
å kvitte seg med profetene og slutte å
tilbe Jehova (1 Kong 18:13).
I 22 år regjerte han over Israel i Sama-
ria, 1 Kong 16:29 (1 Kong 16–22). Han
gjorde det som var ondt i Herrens øyne,
enda mer enn noen av dem som hadde

vært før ham, 1 Kong 16:30. Ble drept i
kamp, 1 Kong 22:29–40.

AKER. Se: Åker

AKTE. Se også: Ære, hedre
Å anse noe eller noen for å ha verdi og
betydning, spesielt innenfor rammen
av evangeliet.
Han var foraktet, og vi aktet ham for
intet, Jes 53:3–4. Det som mennesket
akter høyt, er en avskyelighet i Guds
øyne, Luk 16:15. Akt hverandre høye-
re enn dere selv, Fil 2:3. Alle er like for
Herren, 1 Ne 17:35. Enhver skulle akte
sin neste som seg selv, Mosiah 27:4
(L&p 38:24–25). På den dag da alt var
vel, aktet de mitt råd for intet,
L&p 101:8.

ALEN
Den vanlige lengdeenhet som ble brukt
av hebreerne. Opprinnelig utgjorde den
lengden fra albuen til fingertuppene.

ALFA OG OMEGA. Se også: Jesus
Kristus

Alfa er første bokstav i det greske alfa-
bet, omega siste. De er også navn som
ble gitt til Jesus Kristus og brukes som
symbol for å vise at Kristus er både
skaperverkets begynnelse og ende
(Åp 1:8; L&p 19:1).

ALKOHOL. Se: Visdomsordet

ALLER HELLIGSTE, DET. Se også:
Tabernakel; Tempel, Herrens hus

Det helligste av alle rom i det taberna-
kel Moses bygget — senere også i tem-
plet (2M 26:33–34).

ALLESTEDSNÆRVÆRENDE.
Se også: Gud, Guddommen

Guds evne til å være overalt gjennom
sin ånd (Sal 139:7–12; L&p 88:7–13, 41).

ALLMEKTIG. Se også: Gud,
Guddommen

Den guddommelige egenskap å ha
all makt (1M 18:14; Alma 26:35; L&p
19:1–3).
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ALLVITENDE. Se også: Gud,

Guddommen
Den guddommelige egenskap å ha all
kunnskap (Mat 6:8; 2 Ne 2:24).

ALMA DEN ELDRE
En profet i Mormons bok blant nephit-
tene som organiserte Kirken i den
ugudelige kong Noahs dager.
Han var en av den ugudelige kong
Noahs prester og var en etterkommer
av Nephi, Mosiah 17:1–2. Etter at han
hørte på Abinadi og trodde på ham,
ble han utstøtt av kongen. Han flyktet,
skjulte seg og skrev ned det Abinadi
hadde sagt, Mosiah 17:3–4. Han om-
vendte seg og underviste i Abinadis
ord, Mosiah 18:1. Døpte i Mormons
vann, Mosiah 18:12–16. Organiserte
Kirken, Mosiah 18:17–29. Ankom til
Zarahemla sammen med sitt folk,
Mosiah 24:25. Ble gitt myndighet over
Kirken, Mosiah 26:8. Var dommer i og
ledet Kirken, Mosiah 26:34–39. Overdro
høyprestembedet til sin sønn, Alma 4:4
(Mosiah 29:42; Alma 5:3).

ALMA, SØNN AV ALMA. Se også:
Alma den eldre; Amulek; Mosiahs
sønner

I Mormons bok, den første profet og
øverste dommer i den nephittiske na-
sjon. I sine ungdomsår forsøkte han å
ødelegge Kirken (Mosiah 27:8–10).
Imidlertid viste en engel seg for ham,
og han ble omvendt til evangeliet
(Mosiah 27:8–24; Alma 36:6–27). Sene-
re frasa han seg stillingen som øverste
dommer for å kunne undervise folket
(Alma 4:11–20).
Almas bok: En egen bok i Mormons bok
som er en forkortelse av opptegnelser
av profetene Alma, som var Almas
sønn, og av hans sønn Helaman. De
hendelser som er beskrevet i boken,
finner sted i tidsrommet fra omtrent år
91 til år 52 f.Kr. Boken består av 63
kapitler. Kapittel 1–4 forteller om Ne-
hors og Amlicis tilhengere som gjør
opprør mot nephittene. De kriger som
dette førte til, var blant de mest øde-

leggende nephittene inntil da hadde
opplevd. I kapittel 5–16 finnes beret-
ningen om Almas første misjonsreiser,
blant annet hans tale om den gode
hyrde (Alma 5) og hans forkynnelse
sammen med Amulek i byen Ammo-
nihah. Kapittel 17–27 forteller om
Mosiahs sønner og deres misjonær-
virksomhet blant lamanittene. I kapittel
28–44 finnes noen av Almas aller vik-
tigste taler. I kapittel 32 sammenligner
Alma ordet med et frø, og i kapittel 36
forteller han sin sønn Helaman hvordan
han ble omvendt. I kapittel 39–42 gir
Alma råd til sin sønn Corianton, som
hadde begått en moralsk overtredelse,
og i denne viktige talen forklarer han
begreper som rettferdighet, barmhjer-
tighet, oppstandelse og forsoningen.
Kapittel 45–63 forteller om kriger ne-
phittene førte i denne tidsperioden, og
om utvandring under Hagoth. Store
ledere som kaptein Moroni, Teancum
og Lehi bidro, ved hjelp av sine modige
og betimelige handlinger, til at nephitte-
ne ble bevart.

ALMISSER. Se også: Faste; Fattig;
Offergaver; Velferd

Offergaver for å hjelpe de fattige.
Gi ikke din almisse for å bli æret av
mennesker, Mat 6:1–4 (3 Ne 13:1–4).
Denne fattige enken har gitt mer enn
alle de andre, Mark 12:41–44. Det er
saligere å gi enn å ta imot, Apg 20:33–
35. Jeg vil dere skal gi av deres midler
til de fattige, Mosiah 4:26. Kirkens med-
lemmer skulle gi av sine midler, enhver
i forhold til det han har, Mosiah 18:27.

ALTER. Se også: Offer
Et byggverk brukt til ofringer og tilbe-
delse.
Noah bygget et alter for Herren og ofret
brennoffer, 1M 8:20. Abram bygget et
alter for Herren, 1M 12:7–8. Abraham
bandt sin sønn Isak fast til alteret, 1M
22:9 (1M 22:1–13). Der bygget Jakob et
alter og kalte stedet El-Betel, 1M 35:6–7.
Elijah bygget et alter og utfordret Baals
prester, 1 Kong 18:17–40. Om du bærer
frem ditt offer til alteret, gå da først bort
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og forlik deg med din bror, Mat 5:23–
24. Under alteret så jeg deres sjeler som
var blitt slått ihjel for Guds ords skyld,
Åp 6:9 (L&p 135:7). Lehi bygget et alter
av stener og takket Herren, 1 Ne 2:7.
Abraham ble reddet fra døden på et
alter til avguden Elkena, Abr 1:8–20.

AMALEKITTER (Det gamle
testamente)

En araber-stamme som bodde i ørkenen
Paran mellom Ha’Arava og Middelha-
vet. Fra Moses (2M 17:8) og ned til Saul
og David (1 Sam 15; 27:8; 30; 2 Sam 8:11–
12) lå de stadig i krig med hebreerne.

AMALEKITTER (Mormons bok)
En gruppe frafalne nephitter som ledet
lamanittene til kamp mot nephittene
(Alma 21–24, 43).

AMALICKIAH
I Mormons bok, en forræder blant ne-
phittene som fikk makt blant lamanit-
tene og førte dem mot nephittene
(Alma 46–51).

AMEN. Se også: Bønn
Betyr “la det skje” eller “slik er det”.
Amen blir sagt for å gi uttrykk for en
helhjertet eller høytidelig godkjennel-
se og aksept (5M 27:14–26) eller for at
det som er blitt sagt, er sant (1 Kong
1:36). Etter bønner, vitnesbyrd og taler
i dag sier de som hører på, høyt og
tydelig amen for å tilkjennegi at de er
enige og aksepterer det.

I den tid som Det gamle testamente
forteller om, skulle en person si amen
når han avla en ed (1 Krøn 16:7, 35–36;
Neh 5:13; 8:2–6). Kristus kalles “Amen,
det trofaste og sannferdige vitne” (Åp
3:14). I profetenes skole utgjorde amen
også et tegn på en pakt (L&p 88:133–35).

AMLICI, AMLICITTER
En mann i Mormons bok som ledet en
gruppe nephitter som under dommer-
nes regjeringstid ville ha en konge.
Disse nephittene, som ble kalt amlicit-
ter, gjorde åpent opprør mot Gud, og
for dette pådro de seg en forbannelse
(Alma 2–3).

AMMON, ETTERKOMMER AV
ZARAHEMLA. Se også: Limhi

I Mormons bok, en sterk og mektig
mann som ledet en ekspedisjon fra
Zarahemla til landet Lehi-Nephi
(Mosiah 7:1–16). Han ble vist oppteg-
nelser fra fordums tid og forklarte hva
en seer er (Mosiah 8:5–18). Senere hjalp
han kong Limhi og hans folk med å
flykte fra lamanittene og førte dem til-
bake til Zarahemla (Mosiah 22).

AMMON, SØNN AV MOSIAH.
Se også: Anti-Nephi-Lehis folk;
Mosiah, sønn av Benjamin;
Mosiahs sønner

I Mormons bok, en sønn av kong
Mosiah. Ammon tjente som misjonær
og medvirket gjennom iherdige an-
strengelser til at mange sjeler ble om-
vendt til Kristus.
Var en vantro som forsøkte å ødelegge
Kirken, Mosiah 27:8–10, 34. En engel
viste seg for ham og hans kamerater,
Mosiah 27:11. Omvendte seg og begyn-
te å forkynne Guds ord, Mosiah 27:32–
28:8. Nektet å bli konge og reiste i stedet
til lamanittene for å forkynne Guds ord,
Alma 17:6–9. Fastet og ba om veiled-
ning, Alma 17:8–11. Ble ført bundet
frem for kong Lamoni, Alma 17:20–21.
Reddet Lamonis buskap, Alma 17:26–
39. Forkynte for Lamoni, Alma 18:1–
19:13. Takket Gud og var overveldet
av glede, Alma 19:14. Hans konvertit-
ter falt aldri fra, Alma 23:6. Frydet seg
over å ha vært et redskap i Guds hender
til å bringe mange tusen til sannheten,
Alma 26:1–8 (Alma 26:1–37). Førte Anti-
Nephi-Lehis folk i sikkerhet, Alma 27.
Følte stor glede over å få treffe sine
brødre, Alma 27:16–18.

AMOS
En profet i Det gamle testamente som
profeterte fra omtrent år 792 til 740
f.Kr. mens Ussia var konge i Juda og
Jeroboam i Israel.
Profeten Amos: En bok i Det gamle tes-
tamente. I mange av Amos’ profetier
blir Israel og hennes omkringliggende
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nasjoner advart og bedt om å vende
tilbake til rettferdighet.

I kapitlene 1–5 kalles Israel og hennes
omkringliggende nasjoner til omven-
delse. Kapittel 3 forklarer at Herren
åpenbarer sine hemmeligheter til profe-
tene, og at Israel, på grunn av overtre-
delse, vil bli ødelagt av en motstander.
I kapitlene 6–8 profeteres det mange
år før den assyriske invasjon at Israel vil
falle. Kapittel 9 profeterer om at Israel
vil vende tilbake til sitt eget land.

AMULEK. Se også: Alma, sønn av
Alma

I Mormons bok, en misjonærledsager
til Almas sønn, Alma.
Ble besøkt av en engel, Alma 8:20; 10:7.
Tok Alma inn i sitt hjem, Alma 8:21–27.
Forkynte med stor kraft for folket i
Ammonihah, Alma 8:29–32; 10:1–11.
Var en etterkommer av Nephi, Lehi og
Manasse, Alma 10:2–3. Vitnet om
sannheten, Alma 10:4–11. Kalte folket
til omvendelse og ble forkastet, Alma
10:12–32. Diskuterte med Zeezrom,
Alma 11:20–40. Underviste om opp-
standelse, dom og gjenopprettelse,
Alma 11:41–45. Ønsket å forhindre
at de troende ble brent som martyrer,
Alma 14:9–10. Ble kastet i fengsel
sammen med Alma, Alma 14:14–23.
Brøt fengslets lenker ved hjelp av tro,
Alma 14:24–29. Vitnet om forsoning-
en, barmhjertighet og rettferdighet,
Alma 34:8–16. Underviste om bønn,
Alma 34:17–28. Oppfordret folk til
ikke å utsette sin omvendelse, Alma
34:30–41. Almas og Amuleks tro fikk
fengselsmurer til å rase sammen,
Ether 12:13.

ANANIAS I DAMASKUS. Se også:
Paulus

En kristen disippel i Damaskus som
døpte Paulus (Apg 9:10–18; 22:12).

ANANIAS I JERUSALEM
I Det nye testamente, løy han og hans
hustru, Saffira, for Herren ved å stikke
til side noen av de penger de hadde
innviet til Herren. Da Peter konfronterte

dem med dette, falt de begge døde til
jorden (Apg 5:1–11).

ANDRE MOSEBOK. Se også:
Pentateuken

En bok i Det gamle testamente, skrevet
av Moses, som forteller om israelittene
som dro ut av Egypt. Israels tidligere
historie, slik den er gjengitt i 2. Mose-
bok, kan deles i tre: (1) folkets slaveri i
Egypt, (2) utvandringen fra Egypt un-
der ledelse av Moses og (3) deres løfte
om å tjene Gud i sitt religiøse og poli-
tiske liv.

Første del, fra kapittel 1–15, forteller
om Israel som ble undertrykket i Egypt,
om Moses, hans første leveår og kall,
om utvandringen og innstiftelsen av
jødenes påske, om vandringen mot
Rødehavet, tilintetgjørelsen av Faraos
hær og om Moses’ seierssang.

Annen del, kapittel 16–18, forteller
om Israels forløsning og hva som
hendte på reisen fra Rødehavet til
Sinai, det bitre vann i Mara, at de mot-
tok vaktler og manna, om hellighol-
delse av sabbaten, om vann som kom
som en mirakuløs gave ved Refidim,
og om slaget de utkjempet der mot
amalekittene, om Jetro som ankom
leiren og de råd han ga om hvordan
folket skulle styres.

Tredje del, kapittel 19–40, behand-
ler Israel som vier seg til Guds tjeneste
gjennom de høytidelige begivenheter
som fant sted ved Sinai. Herren beskik-
ket folket som et rike av prester og som
en hellig nasjon, han ga De ti bud, og
instruksjoner om tabernaklet, dets in-
ventar og hvordan tilbedelsen der skul-
le foregå. Deretter følger beretningen
om folket som synder ved å tilbe en
gullkalv, og til slutt beretningen om
hvordan tabernaklet blir bygget og
innredet for tilbedelse.

ANDREAS
I Det nye testamente. Bror av Simon
Peter og en av de tolv apostler som
ble kalt av Jesus under hans jordiske
virksomhet (Mat 4:18–19; Mark 1:16–
18, 29).
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ANNA
I Det nye testamente, en profetinne
av Asers stamme. På Jesu tid var hun
en tilårskommen enke. Hun så Jesus-
barnet da han ble fremstilt i templet,
og forsto at han var Forløseren (Luk
2:36–38).

ANNAS. Se også: Kaifas
En mann i Det nye testamente med stor
innflytelse i Det jødiske råd (Sanhed-
rin). Da Jesus ble arrestert, ble han
først fremstilt for ham (Joh 18:13); han
spilte også en ledende rolle i retter-
gangen mot apostlene (Apg 4:3–6).

ANNET KOMME, JESU KRISTI. Se
også: Gog; Harmageddon; Jesus
Kristus; Magog; Tidenes tegn

Ved begynnelsen av tusenårsriket vil
Kristus komme tilbake til jorden. Denne
begivenhet vil markere slutten på
denne jordens timelige prøvetid. De
ugudelige vil bli fjernet fra jorden, og de
rettferdige vil bli tatt opp i en sky mens
jorden blir renset. Selv om intet men-
neske vet helt nøyaktig når Kristus
kommer for annen gang, har han gitt
oss tegn vi kan være oppmerksomme
på og som viser at tiden nærmer seg
(Mat 24; JS—M 1).
Jeg vet at min gjenløser lever, og som
den siste skal han stå fram på støvet,
Job 19:25. For meg skal hvert kne bøye
seg, hver tunge skal sverge meg tro-
skap, Jes 45:23 (L&p 88:104). En
menneskesønn kom med himmelens
skyer, Dan 7:13 (Mat 26:64; Luk 21:25–
28). De skal skue opp til meg som
de har gjennomstunget, Sak 12:10. Og
en skal si: Hva er det for sår du har i
dine hender? Sak 13:6 (1930) (L&p
45:51). Hvem kan utholde den dagen
han kommer? For han er som smelte-
rens ild, Mal 3:2 (3 Ne 24:2; L&p
128:24). Menneskesønnen skal komme
i sin Faders herlighet, Mat 16:27 (Mat
25:31). Men den dag og time kjenner
ingen, bare min Fader, Mat 24:36 (L&p
49:7; JS—M 1:38–48). Denne Jesus
skal komme igjen på samme måte som
dere så ham fare opp til himmelen,

Apg 1:11. Herren selv skal komme ned
fra himmelen, 1 Tess 4:16. Herrens
dag vil komme som en tyv om natten,
2 Pet 3:10. Herren kommer med sine ti
tusener hellige, Jud 1:14. Han kommer
med skyene, og hvert øye skal se ham,
Åp 1:7. Jesus vil stå for å dømme ver-
den, 3 Ne 27:14–18. Bered dere, bered
dere, for Herren er nær, L&p 1:12. Jeg
vil åpenbare meg fra himmelen med
kraft, og bo på jorden i tusen år, L&p
29:9–12. Oppløft din røst, rop omven-
delse og bered veien for Herren og for
hans annet komme, L&p 34:5–12. Jeg
er Jesus Kristus, og jeg vil plutselig
komme til mitt tempel, L&p 36:8
(L&p 133:2). Men dagen kommer snart
da dere skal se meg og vite at jeg er,
L&p 38:8. Den som frykter meg, skal se
frem til tegnene på Menneskesønnens
komme, L&p 45:39. Herren skal blotte
sitt ansikt, L&p 88:95. Herrens store
og forferdelige dag er nær, L&p
110:16. Når Frelseren viser seg, skal
vi se ham som han er, L&p 130:1. Frel-
seren skal stå midt iblant sitt folk og
skal regjere, L&p 133:25. Hvem er
denne som kommer ned fra Gud i him-
melen med farvede klær? L&p 133:46
(Jes 63:1).

ANSIKT (ÅSYN)
En persons generelle mine eller utse-
ende som ofte gjenspeiler åndelig
holdning og sinnstilstand.
Uttrykket i ansiktene deres vitner mot
dem, Jes 3:9. Da skiftet kongen farve
og hans tanker skremte ham, Dan 5:6.
Han var som lyn å se til, Mat 28:3. Hans
ansikt var som solen, Åp 1:16. Har dere
fått Guds bilde i deres ansikter, Alma
5:14, 19. Ammon så at kongens ansikts-
uttrykk var forandret, Alma 18:12. Faste
og be med glade hjerter og blidt åsyn,
L&p 59:14–15. Hans ansikt skinte kla-
rere enn solen, L&p 110:3.

ANSVARLIG. Se også: Handlefrihet
Herren har sagt at alle mennesker er
ansvarlige for sine egne motiver,
holdninger, ønsker og handlinger.
Ansvarsalderen er den alder da barn
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blir ansvarlige for sine egne handlinger,
er istand til å synde og omvende seg.
Jeg vil dømme enhver etter hans veier,
Esek 18:30. Hvert unyttig ord skal de
gjøre regnskap for, Mat 12:36. Avlegg
regnskap for din forvaltning, Luk
16:2. Hver og en av oss skal gjøre Gud
regnskap for seg selv, Rom 14:12. De
døde vil bli dømt etter sine gjerninger,
Åp 20:12. Våre ord, gjerninger og
tanker vil fordømme oss, Alma 12:14.
Vi er våre egne dommere og kan gjøre
godt eller ondt, Alma 41:7. Dere har
anledning til å handle selvstendig,
Hel 14:29–31. Dette skal dere undervi-
se om: Omvendelse og dåp for dem
som er ansvarlige, Moroni 8:10. Alle
som har nådd ansvarsalderen må
omvende seg og bli døpt, L&p 18:42.
Satan kan ikke friste små barn før de
begynner å bli ansvarlige for meg,
L&p 29:46–47. Barn skal døpes når de
er åtte år gamle, L&p 68:27. Enhver må
være ansvarlig for sine egne synder på
dommens dag, L&p 101:78. Mennesket
er gitt å kjenne godt fra ondt, derfor
har de sin valgfrihet, Moses 6:56.
Mennesket vil bli straffet for sine egne
synder, Trosart 1:2.

ANSVARSALDER. Se: Ansvarlig,
Barn; Barnedåp; Dåp, Døpe —
Små barn skal ikke døpes

ANTI-NEPHI-LEHIS FOLK.
Se også: Ammon, sønn av Mosiah;
Helamans sønner; Mosiahs
sønner

Et navn i Mormons bok, gitt til de la-
manitter som ble omvendt av Mosiahs
sønner. Etter sin omvendelse forble
disse menneskene, som også ble kalt
Ammons folk, trofaste livet ut (Alma
23:4–7, 16–17; 27:20–27).
De kalte seg Anti-Nephi-Lehis folk,
Alma 23:16–17; 24:1. De nektet å utgyte
blod og grov ned sine våpen, Alma
24:6–19. Deres sønner forberedte seg
til krig og valgte Helaman til sin leder,
Alma 53:16–19; 56–58 (Disse sønnene
ble også kjent under navnet de 2000
unge soldater).

ANTIKRIST. Se også: Djevel
Alt og alle som forfalsker evangeliets
sanne frelsesplan og som åpenlyst eller i
det skjulte går imot Kristus. Åpenbare-
ren Johannes kalte antikrist en forfører,
(1 Joh 2:18–22; 4:3–6; 2 Joh 1:7). Den
store antikrist er Lucifer, men han har
mange medhjelpere, både ånder og
dødelige mennesker.
Fortapelsens sønn står imot og opp-
høyer seg over alt som blir kalt gud,
2 Tess 2:1–12. Ved hjelp av mirakler
forfører han dem som bor på jorden,
Åp 13:13–17. Sherem fornektet Kristus
og bedro mange, Jak bok 7:1–23. Ne-
hor underviste i falsk lære, opprettet
en kirke og innførte prestelist, Alma
1:2–16. Korihor latterliggjorde Kristus,
forsoningen og profetiens ånd, Alma
30:6–60.

APOKALYPSE. Se også: Johannes’
åpenbaring

Johannes’ åpenbaring, den siste boken
i Det nye testamente. Ordet kan også
bety enhver bemerkelsesverdig åpen-
baring og stammer fra et gresk ord
som betyr “åpenbart” eller “avdekket”.

APOKRYFISKE BØKER. Se også:
Bibel; Skriftene

Hellige bøker for det jødiske folk. Dis-
se bøker var ikke tatt inn i den hebrais-
ke bibel, men enkelte kristne kirker
har beholdt dem i sine bibler. Disse
bøkene er ofte verdifulle når det gjel-
der å binde sammen Det gamle og nye
testamente, og Kirken betrakter dem
som nyttig lesning.
De apokryfiske bøker er stort sett riktig
oversatt, men med uriktige tilføyelser,
L&p 91:1–3. De apokryfiske bøker kan
være til nytte for dem som er opplyst
av Ånden, L&p 91:4–6.

APOSTEL. Se også: Disippel;
Åpenbaring

På gresk betyr apostel “en som er ut-
sendt”. Dette var den tittel Jesus ga til de
tolv som han utvalgte og ordinerte for
at de kunne være hans nærmeste disi-
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pler og hjelpere under hans virksomhet
her på jorden (Luk 6:13; Joh 15:16). Han
sendte dem ut så de kunne representere
ham og virke for ham etter hans him-
melfart. Både i fordums tid og i De tolv
apostlers quorum i den gjenopprettede
kirke i dag er en apostel et spesielt
vitne om Jesus Kristus til hele verden
for å bære vitnesbyrd om hans guddom-
melighet og om hans oppstandelse fra
de døde (Apg 1:22; L&p 107:23).
Kristi kirke er bygget på apostlenes og
profetenes grunnvoll, Ef 2:20; 4:11. Lehi
og Nephi så de tolv apostler som fulgte
Jesus, 1 Ne 1:10; 11:34. Apostler skal
dømme Israels hus, Mormon 3:18. De
som ikke gir akt på profetenes og
apostlenes ord, skal bli avskåret, L&p
1:14 (3 Ne 12:1). De tolvs kall og
oppgave ble åpenbart, L&p 18:26–36.
Joseph Smith ble ordinert til apostel,
L&p 20:2; 21:1. Apostler er spesielle
vitner om Kristi navn og innehar nøk-
lene til kirkelig tjenestegjerning,
L&p 27:12 (L&p 112:30–32). Tolv
apostler danner et quorum som i
myndighet er likestilt med Det første
presidentskap, L&p 107:23–24. De
tolv utgjør et omreisende presiderende
høyråd, L&p 107:33. Apostler har
nøklene til misjonærarbeidet, L&p
107:35. Noen av apostlenes plikter blir
beskrevet, L&p 107:58. Jeg sier til
alle de tolv: Følg meg, og fø mine
får, L&p 112:14–15. Vi tror på apost-
ler, Trosart 1:6.
Utvelgelse av apostler: Apostler blir
utvalgt av Herren (Joh 6:70; 15:16).
Blant sine disipler valgte Jesus ut
tolv apostler, Luk 6:13–16. Mattias
ble valgt til apostel, Apg 1:21–26.
Oliver Cowdery og David Whitmer
ble bedt om å søke og velge ut de tolv,
L&p 18:37–39.

APOSTLENES GJERNINGER.
Se også: Lukas

Dette er andre del av et verk i to deler
som Lukas skrev til Teofilus. Første del
er kjent under navnet Lukas-evangeliet.
I kapittel 1–12 finnes noen av de vik-

tigste misjonæraktiviteter som ble ut-
ført av de tolv apostler under ledelse
av Peter like etter Frelserens død og
oppstandelse. Kapittel 13–28 forteller
om noen av apostelen Paulus’ reiser
og misjonærarbeide.

ARK. Se også: Noah, patriark i
Bibelen; Regnbue; Vannflommen
på Noahs tid

I Det gamle testamente, den båten
Noah bygget for å redde livet under
den store vannflommen.
Bygg deg en ark av gofertre, 1M 6:14.
Arken ble stående på Ararat-fjellene,
1M 8:4. Jaredittenes båter var like tette
som Noahs ark, Ether 6:7.

ARON, BROR AV MOSES. Se også:
Aronske prestedømme; Moses

I Det gamle testamente, en sønn av
Amram og Jokebed av Levi stamme
(2M 6:16–20); Moses’ eldre bror
(2M 7:7).
Ble utpekt av Herren til å hjelpe
Moses med å føre Israels barn ut av
Egypt og være hans talsmann, 2M
4:10–16, 27–31; 5:1–12:51. På Sinai-fjellet
fikk Moses beskjed om at Aron og hans
fire sønner skulle motta Det aronske
prestedømme, 2M 28:1–4. Laget en gull-
kalv på folkets anmodning, 2M 32:1–6,
21, 24, 35. Døde på fjellet Hor 123 år
gammel, 4M 20:22–29 (4M 33:38–39).
Herren ga også et prestedømme til Aron
og hans ætt, L&p 84:18, 26–27, 30. De
som foredler sitt kall i prestedømmet,
blir Mose og Arons sønner, L&p 84:33–
34. Herren vil rettferdiggjøre de rett-
ferdige gjerninger som gjøres av dem
som er kalt av Faderen slik Aron ble,
L&p 132:59.

ARONSKE PRESTEDØMME,
DET. Se også: Aron, bror av
Moses; Moseloven;
Prestedømmet

Det mindre prestedømme (Heb 7:11–12;
L&p 107:13–14). Embedene er biskop,
prest, lærer og diakon (L&p 84:30;
107:10, 14–15, 87–88). Under Moseloven
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i fordums tid var det høyprester,
prester og levitter. Det aronske preste-
dømme ble åpenbart til Moses fordi
israelittene i fordums tid gjorde opprør
mot Gud. De avslo å bli helliggjort og
motta Det melkisedekske prestedøm-
me og dets ordinanser (L&p 84:23–25).
Det aronske prestedømme tar hånd
om de timelige og ytre ordinanser i
evangeliets lov (1 Krøn 23:27–32; L&p
84:26–27; 107:20). Det har nøklene til
englers betjening, omvendelsens evan-
gelium og til dåp (L&p 13). Det aronske
prestedømme ble gjengitt til jorden i
denne evangelieutdeling den 15. mai
1829. Døperen Johannes overdro det
til Joseph Smith og Oliver Cowdery på
bredden av Susquehanna-elven i nær-
heten av Harmony, Pennsylvania (L&p
13; JS—H 1:68–73).
Han skal motta en pakt om et evig
prestedømme, 4M 25:13. Herren skal
lutre og rense Levis sønner, Mal 3:3
(3 Ne 24:3). Ingen tiltar seg selv denne
ære, Heb 5:4. Fullkommenhet oppnås
ikke ved Det levittiske prestedømme,
Heb 7:11. Dette prestedømme skal aldri
mer borttas fra jorden før Levis sønner
ofrer et offer, L&p 13:1. Joseph Smith
og Oliver Cowdery ble ordinert til Det
aronske prestedømme, L&p 27:8. Det
mindre prestedømme har nøklene til
englers betjening, L&p 84:26 (L&p 13:1).
Det er to prestedømmer, nemlig Det
melkisedekske og aronske, L&p 107:1.
Det andre prestedømme kalles Arons
prestedømme, L&p 107:13.

ARVING

En person som har rett til å arve fysis-
ke eller åndelige gaver. I Skriftene får
de rettferdige et løfte om at de skal bli
arvinger til alt som Gud har.
Abraham ønsket seg en arving, 1M
15:2–5. Abraham ble en arving til ver-
den ved troens rettferdighet, Rom 4:13.
Vi er Guds barn, men er vi barn, da
er vi også arvinger — Guds arvinger
og Kristi medarvinger, Rom 8:16–17
(L&p 84:38). Du er en sønn, en Guds
arving gjennom Kristus, Gal 4:7. Gud

har innsatt sin Sønn som arving til alle
ting, Heb 1:2. De som ser frem til å få
forlatelse for sine synder, er arvinger
til Guds rike, Mosiah 15:11. Folket ble
Kristi barn og arvinger til Guds rike,
4 Ne 1:17. De som døde uten kunn-
skap om evangeliet, kan bli arvinger
til det celestiale rike, L&p 137:7–8. De
døde som omvender seg, er arvinger
til frelse, L&p 138:59. Gjennom sin
rettferdighet ble Abraham en rettmessig
arving, Abr 1:2.

ASA
I Det gamle testamente, den tredje kon-
ge i Juda rike. Skriftene forteller at hans
“hjerte var helt med Herren så lenge
han levde” (1 Kong 15:14). I sin regje-
ringstid sørget han for at hæren ble
mer effektiv, kastet av det etiopiske åk,
fjernet falske gudebilder og innbød
folket til å slutte en pakt om å søke
Jehova (1 Kong 15–16; 2 Krøn 14–16).
Men da han fikk en sykdom i føttene,
søkte han ikke Herrens hjelp, og døde
(1 Kong 15:23–24; 2 Krøn 16:12–13).

ASER. Se også: Israel; Jakob, sønn av
Isak

I Det gamle testamente, sønn av Jakob
og Silpa, som var Leas trellkvinne
(1M 30:12–13).
Asers stamme: Jakob velsignet Aser
(1M 49:20), og Moses velsignet Asers
etterkommere (5M 33:1, 24–29). Disse
etterkommerne ble kalt “veldige strids-
menn” (1 Krøn 7:40).

ASSYRIA
Et av oldtidens imperier som, sammen
med sin rival, Babylon, hersket over
de fleste av de gamle statene, Syria og
Palestina i mesteparten av den tid som
dekkes av Det gamle testamente. Men
selv om Assyria var en stormakt fra
midten av det 12. århundre f.Kr. og
frem til slutten av det 7. århundre
f.Kr., greide de aldri å bygge opp et
stabilt politisk styre. De hersket ved
terror, knuste sine fiender ved ild og
sverd, eller de svekket dem ved å
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deportere store befolkningsgrupper
til andre deler av sitt imperium. Deres
undersåtter opphørte aldri å være de-
res fiender, og så lenge riket besto, var
det stadig hjemsøkt av opprør (Se
2 Kong 18–19; 2 Krøn 32; Jes 7:17–20;
10; 19; 37).

AVGUDSDYRKELSE
Å tilbe gudebilder eller ha en overdre-
ven tilknytning til eller hengivenhet
for hva som helst.
Du skal ikke ha andre guder foruten
meg, 2M 20:3 (Mosiah 12:35; 13:12–13).
Hvis dere følger andre guder, skal dere
for visst omkomme, 5M 8:19. Gjenstri-
dighet er som avgudsdyrkelse, 1 Sam
15:23. Du vendte deg bort fra meg, Jes
57:8. Du har prist dine guder av sølv
og gull, Dan 5:23. Dere kan ikke tjene
Gud og mammon, Mat 6:24. Ond lyst
og pengegriskhet er avgudsdyrkelse,
Kol 3:5. Mine barn, ta dere i vare for
avgudene, 1 Joh 5:21. Ve alle dem som
tilber avguder, 2 Ne 9:37. Det var av-
gudsdyrkelse som bragte krig og øde-
leggelse over Nephis folk, Alma 50:21.
Hvert menneske følger sin egen avgud,
L&p 1:16. La dem arbeide med sine
egne hender så det ikke blir praktisert
avgudsdyrkelse, L&p 52:39. Abrahams
far ble villedet av avgudsdyrkelse,
Abr 1:27.

AVSKYELIG, AVSKYELIGHET.
Se også: Synd

I Skriftene noe som vekker avsky og
hat hos de rettferdige og rene.
Falske lepper er en vederstyggelighet
for Herren, Ord 12:22. Stolthet er av-
skyelig i Herrens øyne, Jak bok 2:13–
22. De ugudelige blir overlatt til en
beskuelse av sine egne avskyeligheter,
Mosiah 3:25. Manglende kyskhet er
mer avskyelig enn alle andre synder
bortsett fra mord og å fornekte Den
Hellige Ånd, Alma 39:3–5. Herrens
vrede er opptent mot deres avskye-
ligheter, L&p 97:24.

AVSKYELIGE KIRKE.
Se: Djevelen, djevelens kirke

BAAL. Se også: Avgudsdyrkelse

En mannlig solgud som først og fremst
ble dyrket i Fønikia (1 Kong 16:31), men
guden ble også tilbedt på ulike måter på
forskjellige steder. Av moabittene som
Baal-Peor (4M 25:1–3), i Sikem som
Baal-Berit (Dom 8:33; 9:4), i Ekron som
Baal-Sebub (2 Kong 1:2). Baal er muli-
gens den samme som Bel i Babylon og
Zevs i Hellas. Ordet Baal utrykker et
forhold mellom en herre og hans sla-
ve. Det vanlige symbol for Baal var en
okse. Den gudinne som vanligvis ble
tilbedt sammen med Baal, var Astarte.

Baal ble av og til satt sammen med et
annet navn eller ord for å knytte en
forbindelse til Baal, som f.eks. til et sted
hvor han ble tilbedt, eller til en person
som hadde de samme egenskaper som
Baal. Da Baal senere fikk en svært ond
betydning, ble det i disse sammensat-
te navn erstattet av ordet Bosheth, som
betyr “skam”.

BABEL, BABYLON. Se også:
Nebukadnesar; Verden

Hovedstaden i Babylon.
Babel ble grunnlagt av Nimrod og

var en av de eldste byene i Mesopota-
mia eller Sinear (1M 10:8–10). Herren
forvirret språkene da folket bygget
Babels tårn (1M 11:1–9; Ether 1:3–5,
33–35). Senere ble Babylon Nebukad-
nesars hovedstad. Han bygget en
kjempestor by som man fortsatt kan se
ruinene av. Babylon ble en meget ugu-
delig by og er siden blitt symbolet på
verdens ugudelighet.

Flykt ut av Babel, Jer 51:6. Babylon
skal grunnfestes og vil falle, Åp 17–18.
Babylon skal ødelegges, 2 Ne 25:15.
Babylon skal falle L&p 1:16. Jeg vil ik-
ke spare noen som blir tilbake i Baby-
lon, L&p 64:24. Gå ut fra Babylon,
L&p 133:5, 7, 14.

BAKTALELSE. Se: Ond tale

BANNER

I Skriftene brukes ordet i betydningen
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flagg eller fane som folk samlet seg om
for å markere felles hensikt eller iden-
titet. I fordums tid var et banner (en
fane) et samlingspunkt for soldater i
kamp. Mormons bok og Jesu Kristi
Kirke er et symbolsk banner for alle
jordens nasjoner.

Han løfter et banner for hedningefolke-
ne, Jes 5:26 (2 Ne 15:26). Isais rotskudd
står som et banner, Jes 11:10 (2 Ne
21:10; L&p 113:6). Løft opp et freds-
banner, L&p 105:39.

BANNING. Se også: Gudsbespottelse

Ved å banne viser man manglende re-
spekt, eller forakt, for hellige ting —
spesielt mangel på ærbødighet for
Guds navn.

Du skal ikke misbruke Herren din Guds
navn, 2M 20:7 (2 Ne 26:32; Mosiah 13:15;
L&p 136:21). Hvorfor vanhelliger vi
våre fedres pakt? Mal 2:10. Hvert unyt-
tig ord som menneskene sier, skal de
gjøre regnskap for på dommens dag,
Mat 12:34–37. Av samme munn går
det ut velsignelse og forbannelse, slik
burde det ikke være, Jak brev 3:10.
Våre ord vil fordømme oss, Alma 12:14
(Mosiah 4:30). Alle mennesker må vokte
seg for hvordan de tar mitt navn i sin
munn, L&p 63:61–62.

BARABBAS

Navnet på den mannen som ble løslatt
i stedet for Jesus like før korsfestelsen.
Barrabas var en opprører, morder og
røver (Mat 27:16–26; Mark 15:6–15;
Luk 23:18–25; Joh 18:40).

BARMHJERTIG, BARMHJERTIG-
HET. Se også: Jesus Kristus; Nåde;
Rettferdighet; Forsoning; Tilgi

En ånd av medlidenhet, ømhet og til-
givelse. Barmhjertighet er en av Guds
egenskaper. Jesus Kristus tilbyr oss
barmhjertighet gjennom sitt sonoffer.

Herren er barmhjertig og nådig, 2M 34:6
(5M 4:31). Hans barmhjertighet varer
til evig tid, 1 Krøn 16:34. Godhet og
barmhjertighet skal følge meg, Sal

23:6. Salig er den som har barmhjertig-
het med de fattige, Ord 14:21. Jeg har
lyst til barmhjertighet og ikke til offer,
Hos 6:6. Salige er de barmhjertige, for
de skal finne barmhjertighet, Mat 5:7
(3 Ne 12:7). Ve dere hyklere som gir
tiende, men lar ugjort det som veier
tyngre i loven, rettferdighet, barm-
hjertighet og tro, Mat 23:23. Vær barm-
hjertige, likesom også deres Fader er
barmhjertig, Luk 6:36. Ikke på grunn
av våre rettferdige gjerninger, men på
grunn av sin barmhjertighet frelste han
oss, Tit 3:5. Herrens milde barmhjertig-
het er over alle, 1 Ne 1:20. Barmhjer-
tigheten har ikke noe krav på den som
ikke omvender seg, Mosiah 2:38–39.
Gud er barmhjertig mot alle som tror
på hans navn, Alma 32:22. Barmhjertig-
heten kan tilfredsstille rettferdighe-
tens krav, Alma 34:16. Tror du barm-
hjertigheten kan frata rettferdigheten
noe? Alma 42:25 (Alma 42:13–25). Små
barn er levende ved Kristus på grunn
av hans barmhjertighet, Moroni 8:19–
20 (L&p 29:46). Jesu Kristi barmhjer-
tighets arm har sonet for deres synder,
L&p 29:1. I kraft av det blod som jeg
har utgytt, har jeg bønnfalt Faderen
for dem som tror på mitt navn, L&p
38:4. De som har holdt pakten, skal
finne barmhjertighet, L&p 54:6. Jeg,
Herren, tilgir synder og er barmhjertig
mot dem som bekjenner sine synder
med et ydmykt hjerte, L&p 61:2. Jeg,
Herren, viser barmhjertighet mot alle
de saktmodige, L&p 97:2. De som tar
imot deg som et lite barn, tar imot mitt
rike, for de skal finne barmhjertighet,
L&p 99:3. Barmhjertighet skal utgå fra
ditt åsyn, Moses 7:31.

BARN. Se også: Ansvarlig; Barnedåp;
Familie; Frelse — Frelse for barn;
Forsoning; Velsigne, velsignet, vel-
signelse — Velsignelse av barn

En ung person som ennå ikke har nådd
pubertetsalderen. Fedre og mødre
skal lære sine barn å være lydige mot
Guds vilje. Barn er uten synd inntil
de når ansvarsalderen (Moroni 8:22;
L&p 68:27).



13 Bedra, bedrageri

Barn er en gave fra Herren, Sal 127:3–
5. Lær den unge den vei han skal gå,
Ord 22:6. La de små barn være, og hin-
dre dem ikke fra å komme til meg,
Mat 19:14. Vær lydig mot deres forel-
dre, Ef 6:1–3 (Kol 3:20). Uten fallet ville
Adam og Eva ikke fått barn, 2 Ne 2:22–
23. Lær deres barn å vandre i sannhet
og oppriktighet, Mosiah 4:14–15. Små
barn har evig liv, Mosiah 15:25. Jesus
tok de små barna og velsignet dem,
3 Ne 17:21. Og alle dine barn skal være
lært av Herren, og dine barns fred skal
være stor, 3 Ne 22:13 (Jes 54:13). Små
barn trenger ikke omvendelse og dåp,
Moroni 8:8–24. Små barn er forløst gjen-
nom min Enbårne fra verdens grunn-
voll ble lagt, L&p 29:46–47. Foreldre
skulle undervise sine barn i evangeli-
ets prinsipper og lære dem å vandre
rettskaffent, L&p 68:25, 27–28. Små
barn er hellige gjennom Kristi forso-
ning, L&p 74:7. Foreldre befales å
oppdra sine barn i lys og sannhet,
L&p 93:40. Barn som dør før ansvars-
alderen, blir frelst i det celestiale rike,
L&p 137:10.

BARNABAS
Navn gitt til Josef (også kalt Joses), en
levitt fra Kypros som solgte sin eien-
dom og ga overskuddet til apostlene
(Apg 4:36–37). Selv om han ikke var
en av de første tolv apostler, ble han
en apostel (Apg 14:4, 14) og var med
på flere misjonsreiser (Apg 11:22–30;
12:25; 13–15; 1 Kor 9:6; Gal 2:1, 9;
Kol 4:10).

BARNEBEGRENSNING. Se også:
Ekteskap; Familie

Kontroll av det antall barn et ektepar får
ved å begrense eller hindre befruktning.
Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden,
1M 1:28 (Moses 2:28). Barn er en arv
fra Herren, Sal 127:3–5. Lehis familie
skulle oppreise avkom for Herren,
1 Ne 7:1. Ekteskapet er gitt til men-
nesket av Gud, L&p 49:15–17. De som
blir opphøyet, vil motta en fylde og
en fortsettelse av ætten evindelig og
alltid, L&p 132:19, 63.

BARNEDÅP. Se også: Ansvarlig;
Barn; Dåp, døpe — Små barn
skal ikke døpes; Frelse — Frelse
for barn

Den unødvendige praksis som består i
å døpe spebarn og andre barn under
ansvarsalderen, som er åtte år. Herren
fordømmer barnedåp (Moroni 8:10–21).
Barn er født uskyldige og uten synd.
Satan har ingen makt til å friste barn
før de begynner å bli ansvarlige (L&p
29:46–47), derfor har de intet behov
for hverken omvendelse eller dåp. Barn
skulle døpes når de er åtte år gamle
(L&p 68:25–27).

BARTOLOMEUS. Se også: Natanael
I Det nye testamente en av Jesu Kristi
første tolv apostler (Mat 10:2–4).

BATSEBA. Se også: David
Urias og senere Davids hustru og
mor til Salomo. Kong David drev
hor med henne. Han ordnet det også
slik at hennes ektemann ble drept i
kamp (2 Sam 11), en synd som fikk
evige konsekvenser for David
(L&p 132:39).

BE. Se også: Bønn
Å spørre eller bønnfalle Gud om en
spesiell tjeneste.
Be, så skal dere få, Mat 7:7. Om noen
av dere mangler visdom, da må han be
til Gud, Jak brev 1:5 (JS—H 1:7–20).
Be til meg i tro, 1 Ne 15:11. Hvis dere
ikke forstår disse ord, er det fordi dere
ikke ber, 2 Ne 32:4. Be i hjertets opp-
riktighet, Mosiah 4:10. Gud gir dere
hva som helst dere ber ham om i tro
som er riktig, Mosiah 4:21. Spør Gud
om ikke disse ting er sanne, Moroni
10:4. De elsker mørke mer enn lys, der-
for vil de ikke be meg om noe, L&p
10:21. Dere befales i alle ting å be til
Gud, L&p 46:7.

BEDRA, BEDRAGERI. Se også:
Løgn; Svik

I Skriftene er bedrageri ensbetydende
med å få en til å tro noe som ikke er sant.
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Den som ikke har sverget falsk, skal
stå på Herrens hellige sted, Sal 24:3–4.
Frels meg fra falske . . .menn, Sal 43:1.
Ve dem som kaller det onde godt og
det gode ondt, Jes 5:20 (2 Ne 15:20). La
ingen bedra seg selv, 1 Kor 3:18. La in-
gen bedra dere med tomme ord, Ef 5:6.
Onde mennesker fører vill og farer selv
vill, 2 Tim 3:13. Satan, som forfører
hele verden, ble kastet ned, Åp 12:9.
Satan ble bundet for at han ikke lenger
skulle forføre folkeslagene, Åp 20:1–3.
Herren kan ikke bedras, 2 Ne 9:41.
Hvis dere følger Sønnen og ikke viser
falskhet for Gud, skal dere motta Den
Hellige Ånd, 2 Ne 31:13. Sherem inn-
rømmet at han var blitt bedratt av dje-
velens makt, Jak bok 7:18. Kong Noahs
folk ble bedratt av smigrende ord,
Mosiah 11:7. De som er kloke, har an-
tatt Den Hellige Ånd som sin veileder
og er ikke blitt ført vill, L&p 45:57.
Ve dem som er bedragere, L&p 50:6.
Han ble Satan, all løgnens far, for å
bedra og forblinde menneskene,
Moses 4:4.

BEFRIER. Se også: Jesus Kristus

Jesus Kristus er menneskehetens be-
frier fordi han redder alle fra dødens
trelldom og hver den som omvender
seg, fra syndens straff.

Herren er min klippe . . . og min befri-
er, 2 Sam 22:2 (Sal 18:3; 144:2). Du er
min hjelp og min frelser, Sal 40:18
(Sal 70:6). Fra Sion skal befrieren kom-
me, Rom 11:26. De hellige anerkjente
Guds Sønn som sin forløser og befrier,
L&p 138:23.

BEGAVELSE. Se også: Tempel,
Herrens hus

Generelt sett betyr ordet en gave i
form av kraft fra Gud. Verdige medlem-
mer av Kirken kan få denne gave og
kraft gjennom templets ordinanser
hvor de mottar Det hellige prestedøm-
mes instruksjoner og pakter som de
trenger for å bli opphøyet. Begavelsen
inneholder også undervisning om
frelsesplanen.

Der skal dere bli begavet med kraft fra
det høye, L&p 38:32, 38 (Luk 24:49; L&p
43:16). Bygg et hus, og i dette hus akter
jeg å begave dem som jeg har utvalgt,
L&p 95:8. Jeg har beredt en stor bega-
velse og velsignelse, L&p 105:12, 18, 33.
Mange skal fryde seg som følge av den
begavelse mine tjenere er blitt skjenket,
L&p 110:9. Herlighet, heder og begavel-
se er gitt gjennom ordinansen i mitt hel-
lige hus, L&p 124:39. De som blir kalt av
Faderen likesom Aron, er begavet med
prestedømmets nøkler, L&p 132:59.

BEGJÆR. Se også: Sanselig,
sanselighet

Å ha en upassende og sterk lyst eller
trang til noe.
Ha ikke lyst til hennes skjønnhet i ditt
hjerte, Ord 6:25. Den som ser på en
kvinne for å begjære henne, har bedre-
vet hor, Mat 5:28 (3 Ne 12:28). Menn
brant i sitt begjær etter hverandre,
Rom 1:27. Etter sine egne lyster skal
de ta seg lærere i mengdevis, 2 Tim
4:3–4. Laban så våre rikdommer og fikk
lyst på dem, 1 Ne 3:25. Gå ikke mer
etter dine øynes lyster, Alma 39:3–4, 9.
Den som ser på en kvinne for å begjære
henne, skal fornekte troen, L&p 42:23.
Avstå fra alle deres kjødelige lyster,
L&p 88:121.

BEGJÆRE. Se også: Misunnelse
Slik ordet brukes i Skriftene vil å be-
gjære si å misunne en annen eller å ha
et overdrevent ønske om noe.
Du skal ikke begjære, 2M 20:17 (5M
5:21; Mosiah 13:24; L&p 19:25). Den
som hater urettferdig vinning, skal leve
lenge, Ord 28:16. De attrår marker og
røver dem, Mika 2:2. Ta dere i vare for
all havesyke, Luk 12:15. Loven sa: Du
skal ikke begjære, Rom 7:7. I de siste
dager skal menneskene være begjærli-
ge, 2 Tim 3:1–2. Da Laban så våre rik-
dommer, fikk han lyst på dem, 1 Ne
3:25. La ikke ditt hjerte henge ved din
egen eiendom, L&p 19:26. Slutt med
alt begjær, L&p 88:123. Begjær ikke
det som tilhører din bror, L&p 136:20.
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BEGYNNELSEN. Se også: Førjordiske
liv; Jesus Kristus; Skape, skapelse

Henviser vanligvis til tiden før dette
dødelige liv, altså til foruttilværelsen.
Jesus Kristus kalles av og til for
Begynnelsen.
I begynnelsen skapte Gud himmelen
og jorden, 1M 1:1 (Moses 2:1). I begyn-
nelsen var Ordet, Joh 1:1. Jeg er Alfa
og Omega, begynnelsen og enden 3 Ne
9:18. Kristus er begynnelsen og enden,
L&p 19:1. Den nye og evige pakt var
fra begynnelsen, L&p 22:1. Mennesket
var i begynnelsen hos Gud, L&p 93:23,
29. Edle og store ånder ble utvalgt i
begynnelsen til ledere, L&p 138:55. Min
Enbårne var med meg fra begynnelsen,
Moses 2:26.

BEKJENNE, BEKJENNELSE. Se også:
Omvende, omvendelse; Tilgi

Skriftene bruker ordet bekjennelse på
minst to måter. En betydning er å
bekjenne sin tro på noe, som f.eks. ved
å bekjenne at Jesus er Kristus
(Mat 10:32; Rom 10:9; 1 Joh 4:1–3;
L&p 88:104).

En annen betydning av ordet er å
erkjenne sin skyld, som f.eks. ved å
bekjenne sine synder. Alle mennesker
er forpliktet til å bekjenne alle sine
synder for Herren og få hans tilgivelse
(L&p 58:42–43). Når det er nødvendig,
skulle synder bekjennes for den eller
de man har syndet mot. Alvorlige syn-
der skulle bekjennes for en embeds-
mann i Kirken (i de fleste tilfeller for
biskopen).
Han skal bekjenne den synd han har
begått, 3M 5:5. De skal bekjenne sin
misgjerning, 3M 26:40–42. Gi Herren,
Israels Gud, ære og pris. Bekjenn hva
du har gjort, Jos 7:19. Folket ble døpt
av ham i elven Jordan, idet de bekjente
sine synder, Mat 3:5–6. Den overtre-
der som bekjenner sine synder, skal
bli tilgitt, Mosiah 26:29. Bekjenn dine
synder så du slipper å lide, L&p 19:20.
De som omvender seg, vil bekjenne sine
synder og avstå fra dem, L&p 58:43.
Herren er barmhjertig mot dem som

bekjenner sine synder med et ydmykt
hjerte, L&p 61:2. Herren tilgir synder
hos dem som bekjenner og ber om til-
givelse, L&p 64:7.

BEKREFTELSE. Se: Håndspåleggelse

BELSASAR. Se også: Babel, Babylon
I Det gamle testamente, den siste konge
i Babylon som regjerte før Kyros. Han
erobret Babylon. Han var Nebukadne-
sars sønn og hans etterfølger (Dan
5:1–2).

BENJAMIN, MOSIAHS FAR. Se
også: Mosiah, sønn av Benjamin

En profet og konge i Mormons bok
(Mosiah 1–6).
Sto overfor store problemer for å opp-
rette fred i landet, Omni 1:23–25 (Morm
ord 1:12–18). Underviste sine sønner,
Mosiah 1:1–8. Overdro riket til sin
sønn Mosiah, Mosiah 1:9–18. Hans
folk samlet seg for å høre hans siste
tale, Mosiah 2:1–8. Talte til sitt folk,
Mosiah 2:9–4:30. Hans folk sluttet en
pakt med Herren, Mosiah 5–6.

BENJAMIN, SØNN AV JAKOB.
Se også: Israel; Jakob, sønn av Isak

I det gamle testamente, Jakob og Rakels
andre sønn (1M 35:16–20).
Benjamins stamme: Jakob velsignet
Benjamin (1M 49:27). Benjamins etter-
kommere var et krigersk folkeferd. To
betydningsfulle personer som nedstam-
met fra Benjamin, var Israels første kon-
ge, Saul, (1 Sam 9:1–2) og Paulus, en
apostel i Det nye testamente (Rom 11:1).

BERGPREKENEN. Se også: Jesus
Kristus; Saligprisningene

En tale Herren, Jesus Kristus holdt for
sine disipler like før de skulle sendes
ut på misjon (Mat 5–7; Luk 6:20–49).
Herren holdt talen like etter at De tolv
var kalt.

Talen blir klargjort i Joseph Smiths
oversettelse av Bibelen og i en lignen-
de tale — gjengitt i 3 Nephi 12–14 —
som viser at viktige deler av talen
er gått tapt i den beretning vi har i
Matteus-evangeliet.
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BESEGLE, BESEGLING. Se også:

Elijah; Ordinanser; Prestedømme
At ordinanser utført med prestedøm-
mets myndighet på jorden blir gyldige
i himmelen. Ordinanser blir beseglet
når de blir stadfestet av Forjettelsens
Hellige Ånd, som er Den Hellige Ånd.
Det du binder på jorden, skal være
bundet i himmelen, Mat 16:19 (Mat
18:18; L&p 124:93; 132:46). Dere ble be-
seglet med Forjettelsens Hellige Ånd,
Ef 1:13. Jeg gir deg makt, så alt du be-
segler på jorden, skal være beseglet i
himmelen, Hel 10:7. De er gitt makt til
å besegle både på jorden og i himmelen,
L&p 1:8. De i den celestiale herlighet er
beseglet ved Forjettelsens Hellige Ånd,
L&p 76:50–70. Elijah overdrar nøklene
til beseglingskraften til Joseph Smith,
L&p 110:13–16. Dette er den beseglende
og bindende kraft, L&p 128:14. Det
enda fastere profetiske ord betyr å vite
at man er beseglet til evig liv, L&p
131:5. Alle pakter som ikke er beseglet
ved Forjettelsens Hellige Ånd, opphø-
rer når menneskene er døde, L&p
132:7. Det store arbeide som skal utfø-
res i templene, er bl.a. å besegle barna
til deres foreldre, L&p 138:47–48.

BESKIKKE. Se også:
Håndspåleggelse; Kall, kalle,
kalt av Gud

Å bli utvalgt og innviet til hellige for-
mål. Utnevnelsen skjer til en bestemt
tjenestegjerning innenfor Kirkens orga-
nisasjon og utføres ved håndspåleggelse
av en som har den behørige myndighet.
Bare de som presiderer over preste-
dømsquorum mottar nøkler når de blir
beskikket. De som beskikkes til andre
stillinger enn presidenter for preste-
dømsquorum, kan motta en velsignelse
ved prestedømmet, men ingen nøkler
gis i en slik velsignelse.
Ta ut for meg Barnabas og Saulus til den
gjerning jeg har kalt dem til, Apg 13:2–
3. Flere biskoper skulle beskikkes, L&p
68:14. Biskopen, som er en dommer,
skal beskikkes til sin gjerning, L&p
107:17, 74. En mann må kalles av Gud

ved profeti og ved håndspåleggelse,
Trosart 1:5.

BETANIA
Den landsbyen hvor Jesus Kristus opp-
holdt seg den siste uken av sitt liv på
jorden (Mat 21:17; Mark 11:11). Beta-
nia lå på Oljeberget i sydøsthellingen,
og var hjemstedet til Lasarus, Marta
og Maria (Joh 11:1–46; 12:1).

BETEL
På hebraisk betyr ordet “Guds hus” og
er et av de aller helligste steder i Israel.
Det ligger vel 15 km nord for Jerusalem.
Her bygget Abraham et alter da han
første gang kom til Kana÷an (1M 12:8;
13:3). I et syn så Jakob her en stige som
nådde opp til himmelen (1M 28:10–19).
På Samuels tid var dette også et hellig
sted (1 Sam 7:16; 10:3).

BETLEHEM
En liten by som lå 8 km syd for Jerusa-
lem. På hebraisk betyr Betlehem “brø-
dets hus”. Den kalles også Efrat, som
betyr “fruktbar”. Jesus Kristus ble født i
Betlehem (Mika 5:2; Mat 2:1–8). Rakel
ble gravlagt der (1M 35:19; 48:7).
Rut og Boas bodde der, Rut 1:22. Sa-
muel salvet David der, 1 Sam 16:1–13;
17:12, 15; 20:6, 28. Herodes lot barna
der bli slått ihjel, Mat 2:16.

BIBEL. Se også: Apokryfiske bøker;
Efra÷im — Efra÷ims/Josefs stav;
Juda — Juda stav; Kanon,
kanoniske skrifter; Skriftene;
Testamente, det gamle;
Testamente, det nye

En samling hebraiske og kristne skrifter
som inneholder guddommelige åpen-
baringer. Ordet bibel betyr “bøkene”.
Bibelen er et resultat av mange profe-
ters og inspirerte forfatteres arbeide,
og de har alle vært påvirket av Den
Hellige Ånd (2 Pet 1:21).

Den kristne bibel faller i to hovedde-
ler som vanligvis er kjent under navnet
Det gamle og Det nye testamente. Det
gamle testamente består av de bøker med
hellig skrift som ble brukt av jødene



17 Blod

i Palestina mens Herren levde her på
jorden. Det nye testamente består av
skrifter som stammer fra apostlenes
tid, og de anses for å være like hellige
og for å ha den samme autoritet som
jødenes skrifter. Bøkene i Det gamle
testamente er hentet fra en nasjonal
litteratur som spenner over mange
århundrer, og ble skrevet nesten helt
og holdent på hebraisk, mens bøkene i
Det nye testamente er en enkeltståen-
de generasjons arbeide, og ble hoved-
sakelig skrevet på gresk.

I Det gamle testamente motsvarer
ordet testamente et hebraisk ord som
betyr “pakt”. Den gamle pakt er den
lov som ble gitt til Moses da Israel
forkastet det fullstendige evangelium
som Guds folk hadde hatt helt fra
dødelighetens begynnelse. Den nye
pakt er det evangelium som ble forkynt
av Jesus Kristus.

I den hebraiske bibel (Det gamle tes-
tamente) var bøkene inndelt i tre grup-
per: loven, profetene og Skriftene. I den
bibel som brukes av den kristne verden,
er bøkene ordnet etter emner, som f.eks.
historiske, poetiske og profetiske.

Bøkene i Det nye testamente er van-
ligvis ordnet på denne måten: de fire
evangeliene og Apostlenes gjerninger,
Paulus’ brev, de alminnelige brev skre-
vet av Jakob, Peter, Johannes og Judas,
samt Johannes’ åpenbaring.

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers
Hellige hedrer og respekterer Bibelen,
men hevder også at Herren gjennom
sine profeter i de siste dager fortsetter
å gi flere åpenbaringer som støtter og
bekrefter Bibelens beretning om Guds
handlinger med menneskeheten.

Juda stav (Bibelen) og Josefs stav
(Mormons bok) skal bli ett i Herrens
hånd, Esek 37:15–20. Hellig skrift i de
siste dager vil stadfeste at Bibelen er
sann, 1 Ne 13:38–40. Mormons bok vil,
sammen med Bibelen, avskaffe falske
læresetninger, 2 Ne 3:12. En bibel,
en bibel, vi har en bibel, 2 Ne 29:3–10.
Alle som tror på Bibelen, vil også tro
på Mormons bok, Mormon 7:8–10.

Eldstene skal undervise i mitt evangeli-
ums prinsipper som de finnes i Bibelen
og Mormons bok, L&p 42:12. Vi tror at
Bibelen er Guds ord så langt som den
er riktig oversatt, Trosart 1:8.

BIBEL, JOSEPH SMITHS
OVERSETTELSE (JSO). Se:
Joseph Smiths oversettelse (jso)

BILEAM
En profet i Det gamle testamente som
ville forbanne Israel for penger. Han
fikk befaling fra Herren om ikke å for-
banne Israel (4M 22–24).
Bileams esel nektet å flytte seg fordi en
engel sto i veien, 4M 22:22–35.

BISKOP. Se også: Aronske
prestedømme, det

Betyr “tilsynsmann” og er et ansvars-
fullt embede eller en ansvarsfull stilling.
Biskop er et embede i Det aronske
prestedømme (L&p 20:67; 107:87–88),
og en biskop er en dommer i Israel
(L&p 107:72, 74).
Den Hellige Ånd har satt dere som til-
synsmenn, Apg 20:28. Oversikt over en
biskops kvalifikasjoner, 1 Tim 3:1–7
(Tit 1:7). En biskop skal ordineres, L&p
20:67. Edward Partridge skulle være
biskop i Kirken, L&p 41:9. En biskop
skal kunne skjelne mellom åndelige
gaver, L&p 46:27, 29. En høyprest kan
inneha en biskops embede, L&p 68:14,
19 (L&p 107:17). En biskop blir utpekt
av Herren, L&p 72:1–26. En biskop
skal ta hånd om de fattige, L&p 84:112.
En biskop skal forvalte i alle timelige
ting, L&p 107:68. En biskop er presi-
dent for Det aronske prestedømme,
L&p 107:87–88.

BLOD. Se også: Jesus Kristus; Offer;
Forsoning

Av israelittene i fordums tid og av
mange kulturer i dag ansett for å være
livets kilde og alt levendes energikil-
de. I gammeltestamentelig tid, forbød
Herren Israel å bruke blod som mat
(3M 3:17; 7:26–27; 17:10–14).

Forsoningskraften i et offer lå i
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blodet fordi det ble betraktet som helt
livsviktig. Dyreoffer i Det gamle testa-
mente var et symbol på det store offer
som senere ble utført av Jesus Kristus
(3M 17:11; Moses 5:5–7). Jesu Kristi so-
nende blod renser den som omvender
seg, fra synd (1 Joh 1:7).
Svetten hans ble som store bloddråper,
Luk 22:44. Vi blir helliggjort ved utgy-
telsen av Kristi blod, Heb 10:1–22. Det
kom blod fra hver pore, Mosiah 3:7
(L&p 19:18). Herrens blod ble utgytt
til syndenes forlatelse, L&p 27:2. Jesus
utførte en fullkommen forsoning ved
å utgyte sitt blod, L&p 76:69. Ved blo-
det er dere helliggjort, Moses 6:60.

BOAS. Se også: Rut
Ruts ektemann (Rut 4:9–10), kong
David av Israels oldefar (Rut 4:13–17)
og stamfar til Kongenes Konge, Jesus
Kristus (Luk 3:32).

BROR, BRØDRE. Se også:
Mennesket, mennesker; Søster

Som barn av vår himmelske Fader er
alle menn og kvinner åndelig sett brø-
dre og søstre. I Kirken blir mannlige
medlemmer og venner av Kirken ofte
kalt for brødre.
Og når du en gang omvender deg, så
styrk dine brødre, Luk 22:32. Den som
ikke elsker sin bror, blir i døden, 1 Joh
3:10–17. Tenk på deres brødre som på
dere selv, Jak bok 2:17. La enhver akte
sin bror som seg selv, L&p 38:24–25.
Styrk dine brødre i alle dine samtaler,
L&p 108:7.

BRUDGOM. Se også: Jesus Kristus
Jesus Kristus kalles i Skriftene symbolsk
for brudgommen, og symbolsk sett er
Kirken hans brud.
De ti jomfruer gikk ut for å møte brud-
gommen, Mat 25:1–13. Den som har
bruden, han er brudgommen, Joh 3:27–
30. Salige er de som er innbudt til
Lammets bryllups-måltid, Åp 19:5–10.
Vær rede ved Brudgommens komme,
L&p 33:17. Gjør dere rede for Brudgom-
men, L&p 65:3.

BRYSTPLATER, BRYSTDUK.
Se også: Urim og tummim

Skriftene omtaler to slags brystplater:
(1) Forstykket av en soldats beskyttel-
se eller rustning. I overført betydning
skulle de hellige ha på seg rettferdighe-
tens brystplate (i norsk bibel kalt “bryn-
je”) for å beskytte seg mot ondskap
(Jes 59:17; Ef 6:14). (2) Et klesplagg som
ble brukt av presten under Moseloven
(2M 28:13–30; 39:8–21). (I norsk bibel
kalt “brystduk”, se 2M 28:4, 15, 30). Den
var laget av lin, og til den var festet tolv
kostelige stener. Av og til nevnes den i
forbindelse med urim og tummim
(L&p 17:1; JS—H 1:35, 42, 52).

BUD, DE TI. Se også: Guds bud;
Moses

Ti lover gitt av Gud gjennom profeten
Moses som norm for moralsk oppfør-
sel. Det hebraiske navn på denne loven
er de “ti ord”. De kalles også pakten
(5M 9:9) eller vitnesbyrdet (2M 25:21;
32:15). Beretningen om Gud som gir
de ti bud til Moses, og gjennom ham til
Israel, finnes i 2M 19:9–20:23; 32:15–
19; 34:1. Budene ble gravert på to sten-
tavler som ble lagt i arken som derfor
ble kalt paktens ark (4M 10:33). Herren
siterte fra 5M 6:4–5 og 3M 19:18 og
sammenfattet de ti bud i “to store bud”
(Mat. 22:37–39).

De ti bud er blitt gjentatt i åpenba-
ringer i de siste dager (Mosiah 12:32–
37; 13:12–24; L&p 42:18–28; 59:5–13;
JSO, 2M 34:1–2).

BUDENES BOK. Se også: Lære og
pakter; Åpenbaring

I 1833 ble en rekke av de åpenbaringer
profeten Joseph Smith hadde mottatt,
forberedt til utgivelse under tittelen
“A Book of Commandments for the
Government of the Church of Christ”
(En bok med bud og befalinger for å
lede og styre Kristi Kirke). Herren fort-
satte å ha forbindelse med sine tjenere,
og en utvidet samling åpenbaringer
ble utgitt to år senere under tittelen
Lære og pakter.
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L&p 1 er Herrens forord til boken med
hans bud, L&p 1:6. Herren utfordret
den aller klokeste til å etterligne den
minste av hans åpenbaringer i Budenes
Bok, L&p 67:4–9. Forvaltere ble utpekt
for å utgi åpenbaringene, L&p 70:1–5.

BØNN. Se også: Amen; Be; Fordype
seg; Tilbe, tilbedelse

Ærbødig samkvem med Gud hvor en
person viser sin takknemlighet og ber
om velsignelser. Når vi ber, henvender
vi oss til vår himmelske Fader i Jesu
Kristi navn. En bønn kan fremsies
høyt eller stille. Våre tanker kan også
være en bønn hvis de rettes til Gud. De
rettferdiges sang kan være en bønn til
Gud (L&p 25:12).

Hensikten med bønn er ikke å foran-
dre Guds vilje, men å sikre oss selv
og andre de velsignelser Gud allerede
er villig til å gi oss, men som vi må
be om å få.

Vi ber til Faderen i Kristi navn (Joh
14:13–14; 16:23–24). Når vi selv ønsker
det samme som Kristus, er vi virkelig
istand til å be i Kristi navn (Joh 15:7;
L&p 46:30). Da ber vi om det som er
riktig og som det således er mulig for
Gud å gi oss (3 Ne 18:20). Enkelte bøn-
ner forblir ubesvart fordi de på ingen
måte gir uttrykk for det Kristus ønsker,
men istedet har sitt utspring i menne-
skets egoisme (Jak brev 4:3; L&p 46:9).
Ja, hvis vi ber Gud om noe som ikke er
rettferdig, vil det bli oss til fordømmelse
(L&p 88:65).
På den tid begynte de å påkalle Herrens
navn, 1M 4:26. Ved alteret påkalte Ab-
ram Herrens navn, 1M 13:4. Abrahams
tjener ba om hjelp til å finne en hustru
til Isak, 1M 24:10–19. Det være langt
fra meg å synde mot Herren ved å hol-
de opp med å be for dere, 1 Sam 12:23.
Herren hører de rettferdiges bønner,
Ord 15:29. Dere skal finne meg når
dere søker meg av hele deres hjerte,
Jer 29:12–13. Be for dem som forfølger
dere, Mat 5:44 (Luk 6:28; 3 Ne 12:44).
Be til din Fader som er i lønndom, Mat
6:5–8 (3 Ne 13:5–8). Slik skal dere da
be, Mat 6:9–13 (Luk 11:2; 3 Ne 13:9).

Be, så skal dere få, Mat 7:7 (3 Ne 14:7;
L&p 4:7; 6:5; 66:9). Jesus gikk opp i
fjellet for å være for seg selv og be,
Mat 14:23. Våk og be for at dere ikke
må komme i fristelse, Mat 26:41 (Mark
14:38; 3 Ne 18:15–18; L&p 31:12). Men
han må be i tro, uten å tvile, Jak brev
1:5–6 (L&p 42:68; 46:7). Et rettferdig
menneskes bønn har stor kraft og
virkning, Jak brev 5:16. Lytt til Ånden
som lærer mennesket å be, 2 Ne 32:8–9.
Jeg påkalte ham i kraftig bønn, Enos 1:4.
Jeg har fastet og bedt i mange dager,
Alma 5:45–46 (Alma 26:22). De hadde
hengitt seg til mye bønn og faste,
Alma 17:3. Kan dere huske hva Zenos
sa om bønn og tilbedelse? Alma 33:3.
Ydmyk dere og vedbli i bønn, Alma
34:18–27. Søk råd hos Herren i alt du
foretar deg, Alma 37:37. Dere må all-
tid be til Faderen i mitt navn, 3 Ne
18:19–20. Be i deres familier, 3 Ne
18:21. Jesus ba til Faderen, 3 Ne 19:31–
34 (Joh 17; 3 Ne 18:16). Han befalte
dem at de ikke skulle slutte å be i sine
hjerter, 3 Ne 20:1. Hvis et menneske
ikke ber av et oppriktig hjerte, gavner
det ham intet, Moroni 7:6–9. Be ikke
om det som du ikke burde be om,
L&p 8:10. Be alltid, så du kan seire,
L&p 10:5. Jeg befaler deg at du skal be
høyt, såvel som i ditt hjerte, L&p 19:28.
Ånden skal bli gitt dere ved troens
bønn, L&p 42:14. Gå til bønnens hus og
ofre dine sakramenter, L&p 59:9 (Mat
21:13). Foreldre skal lære sine barn å
be, L&p 68:28. Herren deres Gud er sen
til å lytte til deres bønner, L&p 101:7–8
(Mosiah 21:15). Vær du ydmyk, og
Herren din Gud skal gi deg svar på
dine bønner, L&p 112:10. Adam ble
befalt å påkalle Gud i Sønnens navn,
Moses 5:8. Faderen og Sønnen viste
seg for Joseph Smith som svar på hans
bønn, JS—H 1:11–20.

CARTHAGE FENGSEL (USA).
Se også: Smith, Hyrum; Smith,
Joseph jr.

Den 27. juni 1844 ble Joseph og Hyrum
Smith myrdet av en pøbel i fengslet i
Carthage, Illinois, USA (L&p kap. 135)
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CELESTIAL HERLIGHET. Se også:

Evig liv; Herlighetsgrader;
Opphøyelse

Den høyeste av de tre herlighetsgrader
en person kan oppnå i det neste liv.
Her vil de rettferdige bo sammen med
Gud Faderen og hans Sønn, Jesus
Kristus.
De himmelske har én glans, 1 Kor 15:40
(L&p 76:96). Paulus ble rykket inn i den
tredje himmel, 2 Kor 12:2. Den celestiale
herlighet ble vist i et syn, L&p 76:50–70.
Hvis de hellige ønsker en plass i den
celestiale verden, må de forberede seg,
L&p 78:7. Den som ikke kan adlyde et
celestialt rikes lov, kan ikke tåle en
celestial herlighet, L&p 88:15–22. I den
celestiale herlighet er det tre himler:
betingelser for å oppnå den høyeste,
L&p 131:1–2. Barn som dør før ansvars-
alderen, blir frelst i det celestiale rike,
L&p 137:10.

CORIANTON. Se også: Alma, sønn
av Alma

I Mormons bok, en sønn av Alma som
var sønn av Alma.
Dro til zoramittene, Alma 31:7. Forlot
sin gjerning for å oppsøke en skjøge,
Alma 39:3. Alma forklarte ham om
forholdene etter døden, om oppstandel-
sen og forsoningen, Alma 39–42. Ble
kalt til å forkynne igjen, Alma 42:31.
Reiste til landet i nord med et skip,
Alma 63:10.

CORIANTUMR. Se også: Jareditter
I Mormons bok en av jaredittenes kon-
ger og den siste overlevende fra jare-
dittenes nasjon.
Ble oppdaget av Zarahemlas folk, Omni
1:21. Var konge over hele landet, Ether
12:1–2. Ble tatt til fange av Shared og
befridd av sine sønner, Ether 13:23–24.
Kriget mot forskjellige fiender, Ether
13:28–14:31. Omvendte seg, Ether 15:3.
Kjempet sin siste kamp mot Shiz,
Ether 15:15–32.

COWDERY, OLIVER
Den andre eldste i den gjenopprettede

kirke og et av de tre vitner til at Mor-
mons bok er sann og av guddommelig
opprinnelse. Han var skriver for Joseph
Smith da han oversatte Mormons bok
fra gullplatene (JS—H 1:66–68).

Mottok et vitnesbyrd om at den oversat-
te Mormons bok var sann, L&p 6:17,
22–24. Ble ordinert av døperen Johan-
nes, L&p 13 (L&p 27:8; JS—H 1:68–73,
se fotnote til vers 71). Etter at dere
har fattet tro og har sett dem med
deres øyne… skal dere vitne om at
dere har sett dem, L&p 17:3, 5. Jeg
har åpenbart for deg ved min Ånd
at det du har skrevet er sant, L&p
18:2. Ble utpekt og beskikket til en
av forvalterne for åpenbaringene,
L&p 70:3. Mottok prestedømmets
nøkler sammen med Joseph Smith,
L&p 110.

CUMORAH-HØYDEN. Se også:
Mormons bok; Moroni, sønn av
Mormon; Smith, Joseph jr.

En liten høyde som lå i den vestlige
del av delstaten New York i Amerikas
forente stater. Her skjulte en profet
fra fordums tid, Moroni, gullplatene
som inneholdt noen av opptegnelsene
fra nephittenes og jaredittenes nasjo-
ner. I 1827 ble Joseph Smith ledet til
denne høyden av den oppstandne
Moroni for å hente disse platene og
oversette en del av dem. Det er denne
oversettelsen som utgjør Mormons bok.

Nephittene samlet seg ved Cumorah,
Mormon 6:2–4. Cumorah lå i et land
med mange vann, Mormon 6:4. Mor-
mon skjulte opptegnelsene i høyden
Cumorah, Mormon 6:6. Alle unntatt
24 nephitter ble drept ved Cumorah,
Mormon 6:11. Vi hører et gledelig bud-
skap fra Cumorah, L&p 128:20. Joseph
Smith tok platene fra høyden Cumorah,
JS—H 1:42, 50–54, 59.

DALILA. Se også: Filistrene

En filister-kvinne i Det gamle testa-
mente som narret og bedro Samson
(Dom 16).
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DAMASKUS
En oldtidsby i Syria.

Damaskus ligger på en fruktbar
slette som grenser til ørkenen og har
rik tilgang på vann fra elven Barada.
Den er ofte nevnt i Skriftene, første gang
i 1M 15:2. Paulus var på vei til Damas-
kus da den oppstandne Kristus viste
seg for ham (Apg 9:1–27; 22:5–16; 26:12–
20; 2 Kor 11:32–33).

DAN. Se også: Israel; Jakob, sønn av
Isak

I Det gamle testamente, sønn av Jakob
og Bilha, Rakels trellkvinne, (1M
30:5–6).
Dans stamme: Jakobs velsignelse til
Dan står i 1. Mosebok 49:16–18. Den
velsignelse Moses ga Dans stamme,
finnes i 5. Mosebok 33:22. Etter at de
slo seg ned i Kana÷an, fikk Dans stam-
me et lite, men meget fruktbart land-
område (Jos 19:40–48). De hadde store
vanskeligheter med å beskytte det mot
amorittene (Dom 1:34), og mot filistre-
ne (Dom 13:2, 25; 18:1). Medlemmene
av Dans stamme flyttet derfor nord for
Palestina (Dom 18), til området rundt
La÷is, og ga byen navnet Dan. Denne
byen danner som kjent grensen mot
nord i et Palestina som strakte seg “fra
Dan helt til Beerseba”.

DANIEL
Hovedpersonen i Daniels bok i Det
gamle testamente, en Guds profet og
en mann med stor tro.

Vi vet ikke noe om hans foreldre,
men det later til at han var av kongelig
byrd (Dan 1:3). Han ble ført som fange
til Babylon hvor han fikk navnet Belt-
sasar (Dan 1:6–7). Daniel og tre andre
av de bortførte nektet å spise kongens
mat av religiøse grunner (Dan 1:8–16).

Daniel ble begunstiget av Nebukad-
nesar og Darius fordi han hadde Guds
kraft til å tyde drømmer (Dan 2; 4). Han
leste og tydet også skriften på veggen
(Dan 5). Hans fiender sammensverget
seg mot ham, og han ble kastet i en
løvehule, men Herren bevarte hans liv
(Dan 6).

Daniels bok: Boken er i to avdelinger:
Kapittel 1–6 forteller om Daniel og
hans tre kamerater, kapittel 7–12 om
profetiske syner som Daniel hadde.
Boken lærer hvor viktig det er å være
trofast mot Gud, og viser at Herren
velsigner de trofaste.

Et viktig bidrag boken gir, er tyd-
ningen av kong Nebukadnesars drøm.
I drømmen fremstilles Guds rike i de
siste dager som en sten som blir revet
løs fra fjellet. Stenen vil rulle frem inn-
til den fyller hele jorden (Dan 2; se
også L&p 65:2).

DARIUS. Se også: Babel, Babylon
En person i Det gamle testamente som
ble konge i Babylon etter Belsasars død
(Dan 6:1; 6:10, 26–29; 9:1; 11:1).

DAVID. Se også: Batseba; Salme
En konge i det gamle Israel i Det gamle
testamente.

David var sønn av Isai av Juda stam-
me. Han var en modig ungdom som
drepte en løve, en bjørn og filistrenes
kjempe, Goliat (1 Sam 17). David ble
utvalgt og salvet til å være konge i
Israel. I likhet med Saul gjorde han seg
som voksen skyldig i alvorlige overtre-
delser. Men i motsetning til Saul, angret
han oppriktig. Derfor ble han tilgitt,
bortsett fra mordet på Uria (L&p
132:39). Hans liv kan deles i fire deler:
(1) Som gjetergutt i Betlehem (1 Sam 16–
17), (2) ved Sauls hoff (1 Sam 18–19:18),
(3) som flyktning (1 Sam 19:18–2 Sam
1:27), (4) som konge over Juda i Hebron
(2 Sam 2–4), og senere som konge over
hele Israel (2 Sam 5–1 Kong 2:11).

Davids synd da han bedrev hor med
Batseba, ble etterfulgt av en rekke
ulykksalige hendelser som skjemmet
de siste tyve år av hans liv. Nasjonen
som sådan hadde fremgang i hans re-
gjeringstid, men David selv led under
følgene av sine synder. Det var stadig
familiefeider, og i tilfellet med Absalon
og Adonja endte det i åpent opprør.
Disse hendelsene er en oppfyllelse av
profeten Natans utsagn til David på
grunn av hans synd (2 Sam 12:7–13).
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Men til tross for disse ulykkelige

omstendigheter var Davids regjerings-
tid den mest strålende i israelittenes
historie, for (1) han samlet stammene
til én nasjon, (2) han sikret seg et uom-
tvistelig herredømme over landet, (3)
han bygget styreformen på den sanne
gudsdyrkelse slik at Guds vilje var Is-
raels lov. Av disse grunner ble Davids
regjeringstid senere ansett for å være
nasjonens gullalder og et forbilde på
den mer strålende tidsalder da Messi-
as skulle komme (Jes 16:5; Jer 23:5;
Esek 37:24–28).

Davids liv viser hvilket behov alle
mennesker har for å holde ut til enden
i rettferdighet. Som ungdom ble han
sagt å være en mann etter Herrens hjerte
(1 Sam 13:14), og som mann talte han
ved Ånden og hadde mange åpenbarin-
ger. Men han betalte en høy pris for sin
ulydighet mot Guds bud (L&p 132:39).

DE TOLVS RÅD. Se: Apostel

DEBORA
En profetinne i Det gamle testamente
som dømte Israel og oppmuntret Barak
i kampen mot kana÷aneerne (Dom 4).
Deboras og Baraks lovsang feiret Israels
befrielse fra trelldom (Dom 5).

DESERET. Se også: Jareditter
Et ord i Mormons bok som ble brukt
av jaredittene og som betyr “honning-
bie” (Ether 2:3).

DIAKON. Se også: aronske
prestedømme, Det

Et kall i Kirken på apostelen Paulus’ tid
(Fil 1:1; 1 Tim 3:8–13) og et embede i
Det aronske prestedømme (L&p 20:38,
57–59; 84:30, 111; 107:85). (I norske bi-
belutgaver er det bare oversettelsen
av 1978 som bruker “diakon” der hvor
engelsk bibel bruker “deacon”, mens
de to andre (1930 og 1988) benytter
“menighetstjener”).

DISIPPEL. Se også: Apostel; Kristne;
Omvende, omvendelse; Åk

En som følger Jesus Kristus og lever i
overensstemmelse med Kristi lære (L&p

41:5). Disippel brukes som betegnelse
på de tolv apostler Kristus kalte under
sin jordiske virksomhet (Mat 10:1–4).
Disippel brukes også som betegnelse
på de tolv menn Jesus valgte til å lede
sin kirke blant nephittene og lamanit-
tene (3 Ne 19:4).
Forsegl ordet i mine disipler, Jes 8:16.
Dersom dere blir i mitt ord, da er dere
mine disipler, Joh 8:31. Mormon var en
disippel av Jesus Kristus, 3 Ne 5:12–13.
Dere er mine disipler, 3 Ne 15:12. Tre
disipler skal ikke smake døden, 3 Ne
28:4–10. Advarselsrøsten skal lyde ved
mine disiplers munn, L&p 1:4. Mine
disipler skal stå på hellige steder, L&p
45:32. De som ikke husker de fattige og
trengende, de syke og lidende, er ikke
mine disipler, L&p 52:40. Hver den som
ikke er villig til å gi sitt liv for min skyld,
er ikke min disippel, L&p 103:27–28.

DJEVEL. Se også: Antikrist;
Fortapelsens sønner; Helvete;
Lucifer; Ødeleggeren; Ånd —
Onde ånder

Satan. Djevelen er en fiende av rettfer-
dighet og av dem som forsøker å gjøre
Guds vilje. Han er bokstavelig talt en
av Guds åndesønner. På et tidspunkt
var han en engel med myndighet i Guds
nærhet (2 Ne 2:17; Jes 14:12). Imidlertid
gjorde han opprør i foruttilværelsen
og overtalte en tredjedel av Faderens
åndebarn til å gjøre opprør sammen
med seg (L&p 29:36; Moses 4:1–4; Abr
3:27–28). De ble kastet ned fra himme-
len, fikk ingen anledning til å få et døde-
lig legeme og oppleve et jordeliv, og vil
være evig fordømt. Helt siden djevelen
ble kastet ned fra himmelen, har han
stadig forsøkt å bedra alle menn og
kvinner, og lede dem bort fra Guds
verk så hele menneskeheten kan bli like
ulykkelig som han selv er (Åp 12:9;
2 Ne 2:27; 9:8–9).
Jesus truet djevelen, Mat 17:18. Evig
ild er beredt for djevelen og hans eng-
ler, Mat 25:41. Stå djevelen imot så
skal han fly fra dere, Jak brev 4:7. De
ugudelige vil bli ført i djevelens fangen-
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skap, 1 Ne 14:7. Djevelen er far til alle
løgner, 2 Ne 2:18 (Moses 4:4). Djevelen
forsøker å gjøre alle mennesker ulyk-
kelige likesom han selv er, 2 Ne 2:27.
Hvis kjødet aldri mer skulle oppstå,
måtte våre ånder bli underlagt djeve-
len, 2 Ne 9:8–9. Djevelen vil rase, bero-
lige og smigre, 2 Ne 28:20–23. Det som
er ondt, kommer fra djevelen, Omni
1:25 (Alma 5:40; Moroni 7:12, 17). Vokt
dere så det ikke oppstår stridigheter
blant dere og dere velger å adlyde den
onde ånd, Mosiah 2:32. Hvis dere ikke
er den gode hyrdes får, er djevelen
deres hyrde, Alma 5:38–39. Djevelen
støtter ikke sine barn, Alma 30:60.
Hengi dere stadig til bønn så dere ikke
blir villedet av djevelens fristelser,
Alma 34:39 (3 Ne 18:15, 18). Bygg
deres grunnvoll på Forløseren, så
djevelens mektige storm ikke har
noen makt over dere, Hel 5:12. Djeve-
len er opphavsmann til all synd,
Hel 6:26–31. Djevelen forsøkte å legge
en listig plan, L&p 10:12. Det måtte
nødvendigvis være slik at djevelen
skulle friste menneskenes barn, ellers
kunne de ikke ha sin handlefrihet,
L&p 29:39. Adam ble underlagt djeve-
lens vilje fordi han ga etter for fristel-
se, L&p 29:40. Fortapelsens sønner
vil regjere med djevelen og hans
engler i evigheten, L&p 76:33, 44.
Djevelen vil bli bundet i tusen år,
L&p 88:110 (Åp 20:2). Den onde
kommer og tar bort lys og sannhet,
L&p 93:39. Satan holdt ikke sin første
prøvestand, Abr 3:28.

Djevelens kirke: Enhver ond og verdslig
organisasjon her på jorden som fordrei-
er det rene og fullkomne evangelium og
kjemper mot Guds Lam.

Djevelen grunnla den store og
avskyelige kirke, 1 Ne 13:6 (1 Ne 14:9).
Det er bare to kirker, den ene er Guds
Lams kirke, og den andre djevelens
kirke, 1 Ne 14:10 (Alma 5:39). Strid
ikke mot noen kirke bortsett fra djeve-
lens kirke, L&p 18:20. Den store
og avskyelige kirke skal nedstyrtes,
L&p 29:21.

DOM, DEN SISTE ELLER
ENDELIGE. Se også: Dømme,
dom; Fordømme, fordømmelse;
Jesus Kristus — dommer

Den endelige dom som vil finne sted
etter oppstandelsen. Gud vil, ved Jesus
Kristus, dømme hver især for å bestem-
me hvilken evig herlighet vedkommen-
de skal få. Denne dommen vil bygge
på vedkommendes lydighet mot Guds
bud, innbefattet om han har akseptert
Jesu Kristi sonoffer.
Faderen har overgitt hele dommen til
Sønnen, Joh 5:22. Vi skal alle stilles
frem for Guds domstol, Rom 14:10. De
døde ble dømt etter det som var skre-
vet, Åp 20:12 (L&p 128:6–7). Du skal
føres frem og dømmes for alt du gjør,
1 Ne 10:20. De tolv apostler og nephit-
tenes tolv disipler skal dømme Israel,
1 Ne 12:9 (L&p 29:12). Alle må stå for
Guds Helliges domstol, 2 Ne 9:15. Bered
deres sjeler for den herlige dag, 2 Ne
9:46. Kan dere forestille dere å bli ført
frem for Guds domstol? Alma 5:17–25.
Jesus Kristus skal stå og dømme verden,
3 Ne 27:16. Herren skal komme ned
med en forbannelse til dom over de
ugudelige, L&p 133:2.

DOMMERNES BOK

En bok i Det gamle testamente. Dom-
mernes bok inneholder hva som skjed-
de med israelittene fra Josva døde og
til Samuel ble født.

Kapittel 1–3 er et forord til hele
Dommernes bok, og her blir det for-
klart at fordi israelittene ikke drev ut
sine fiender (Dom 1:16–35), måtte is-
raelittene ta konsekvensene i form av
tapt tro, ekteskap med vantro og av-
gudsdyrkelse. I kapittel 3–5 fortelles
det om Debora og Barak, som befridde
israelittene fra kana÷aneerne. Kapittel
6–8 er de trosfremmende beretninge-
ne om Gideon, som Herren velsignet
så han kunne befri Israel fra midianit-
tene. I kapitlene 9–12 er flere forskjel-
lig menn dommere i Israel, for det
meste er de frafalne og undertrykte.
Kapittel 13–16 forteller om den siste
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dommer, Samson, hvordan han ble en
mektig mann, og hvordan han falt. De
siste kapitlene, 17–21, kan betegnes
som et tillegg som avslører hvor alvor-
lig Israel hadde syndet.

DOVEN, DOVENSKAP
Uvirksom og uengasjert i rettferdige
gjerninger.
Den som ikke vil arbeide, skal heller
ikke ete, 2 Tess 3:10. De ble et dovent
folk, fulle av svik, 2 Ne 5:24. Vokt deg
for dovenskap, Alma 38:12. Den som er
doven, skal ikke ete arbeiderens brød,
L&p 42:42. Ve dere som ikke vil arbeide
med deres egne hender, L&p 56:17.
Arbeid ivrig for en god sak, L&p 58:27.
Slutt med all lediggang, L&p 88:124.

DREPE. Se: Dødsstraff; Mord

DRIKKE, DRUKKEN.
Se: Visdomsordet

DRØM. Se også: Åpenbaring
En måte Gud benytter for å åpenbare
sin vilje til menn og kvinner på jorden.
Imidlertid er ikke alle drømmer åpen-
baringer. Inspirerte drømmer er en
frukt av tro.
Da hadde han en drøm, og se, en stige
nådde til himmelen, 1M 28:12. Josef
hadde en drøm, 1M 37:5. Herren taler
med ham i drømmer, 4M 12:6. Nebu-
kadnesar hadde drømmer, Dan 2:1–3.
Gamle menn skal ha drømmer, Joel 3:1
(Apg. 2:17). Herrens engel viste seg
for ham i en drøm, Mat 1:20 (Mat
2:19). Lehi skrev mange ting som han
så i drømmer, 1 Ne 1:16. Lehi hadde en
drøm, 1 Ne kap. 8.

DUENS TEGN. Se også: Hellige Ånd
Et på forhånd fastsatt tegn som døperen
Johannes skulle gjenkjenne Messias ved
(Joh 1:32–34). Joseph Smith sa at duens
tegn ble innstiftet før verden ble skapt
for å vitne om Den Hellige Ånd. Djeve-
len kan derfor ikke komme i duens tegn.
Guds Ånd steg ned som en due, Mat
3:16. Etter at Jesus var døpt, kom Den
Hellige Ånd ned i en dues skikkelse,

1 Ne 11:27. Jeg, Johannes, bærer vitnes-
byrd, og se, himlene ble åpnet og Den
Hellige Ånd kom ned over ham i en
dues skikkelse, L&p 93:15.

DYD. Se også: Kyskhet; Kraft;
Oppriktighet, rettskaffenhet

Rettskaffenhet (integritet) og moralsk
mønstergyldig adferd, kraft og styrke
(Luk 8:46), eller seksuell renhet
(Moroni 9:9).
Du er en dydig kvinne, Rut 3:11. Den
som har rene hender og et rent hjerte,
skal stå på Herrens hellige sted, Sal
24:3–4. En dydig kvinne er sin manns
krone, Ord 12:4. En dydig kvinne er
langt mer verdt enn perler, Ord 31:10–
31. Vis dyd i troen, 2 Pet 1:5 (L&p 4:6).
Forsøk kraften i Guds ord, Alma 31:5.
La alltid dine tanker være prydet med
dyd, L&p 121:45. Vi tror at vi må være
dydige, Trosart 1:13 (Fil 4:8).

DØD, DEN ANNEN. Se også: Død,
åndelig

DØD, FYSISK. Se også: Dødelig,
dødelighet; Fall, Adam og Evas;
Frelse; Oppstandelse

Adskillelse av legeme og ånd. Fallet
bragte død og dødelighet til jorden
(2 Ne 2:22; Moses 6:48). Jesu Kristi for-
soning seiret over døden slik at alle vil
oppstå (1 Kor 15:21–23). Oppstandelsen
er en vederlagsfri gave til alle menne-
sker uten hensyn til om de har gjort
godt eller ondt i dette liv (Alma 11:42–
44). Alle gjennomgår bare én fysisk død,
for når vi er oppstått fra de døde, kan
ikke våre legemer dø mer (Alma 11:45).
Alt kjød skal oppgi ånden og menne-
sket bli til støv igjen, Job 34:15. Dyrebar
i Herrens øyne er hans frommes død,
Sal 116:15. Støvet vender tilbake til jor-
den, og ånden vender tilbake til Gud,
Pred 12:7. Døden kom ved et menneske,
1 Kor 15:21. Frelseren har nøklene til
døden og dødsriket, Åp 1:18. Døden
skal ikke være mer, og ikke sorg, Åp
21:4. Døden er kommet til alle menne-
sker, 2 Ne 9:6, 11 (Alma 12:24). De
betraktet aldri døden med redsel,
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Alma 27:28. Alma forklarte sjelens til-
stand mellom døden og oppstandel-
sen, Alma 40:11. De som dør i meg,
skal ikke smake døden, L&p 42:46. De
som ikke er bestemt til å dø, skal bli
helbredet, L&p 42:48. Jeg vil prøve de-
re i alle ting, ja, inntil døden,
L&p 98:14. Til støv skal du vende til-
bake, Moses 4:25. Adam falt, og ved
hans fall kom døden, Moses 6:48.

DØD, ÅNDELIG. Se også: Djevel;
Fall, Adam og Evas; Fordømme,
fordømmelse; Fortapelsens
sønner; Frelse; Helvete

Adskillelse fra Gud og hans innflytel-
se — å dø fra det som hører til rettfer-
dighet. Lucifer og en tredjedel av
himmelens hærskarer led en åndelig
død da de ble kastet ut av himmelen
(L&p 29:36–37).

Åndelig død kom inn i verden ved
Adams fall (Moses 6:48). Dødelige men-
nesker som har onde tanker, ord og gjer-
ninger, er åndelig sett døde, selv om
de fortsatt lever på jorden (1 Tim 5:6).
Gjennom Jesu Kristi forsoning og lydig-
het mot evangeliets prinsipper og ordi-
nanser, kan menn og kvinner bli renset
fra synd og seire over den åndelige død.

Åndelig død forekommer også etter
det jordiske legemes død. Både opp-
standne skapninger og djevelen og hans
engler vil bli dømt. De som med vitende
og vilje har gjort opprør mot evangeli-
ets lys og sannhet, vil lide en åndelig
død. Denne død kalles ofte for den
annen død (Alma 12:16; Hel 14:16–19;
L&p 76:36–38).
De som gjør ondt, skal bli avskåret,
Sal 37:9. Kjødets attrå er død, Rom 8:6
(2 Ne 9:39). Lyster senker menneskene
ned i undergang og fortapelse, 1 Tim
6:9. Synden føder død, Jak brev 1:15.
Den som seirer, skal ikke rammes av
den annen død, Åp 2:11. Over dem har
den annen død ingen makt, Åp 20:6,
12–14. De ugudelige skal få sin del i
sjøen som brenner med ild og svovel,
som er den annen død, Åp 21:8 (L&p
63:17–18). Menneskene er fri til å vel-
ge frihet og evig liv eller fangenskap

og død, 2 Ne 2:27 (2 Ne 10:23; Alma
29:5; Hel 14:30–31). Gud har beredt en
vei så vi kan slippe bort fra død og
helvete, 2 Ne 9:10. Løsriv dere fra helve-
tes pinsler så dere ikke lider den annen
død, Jak bok 3:11. Det naturlige menne-
ske er en fiende av Gud, Mosiah 3:19.
Måtte Herren innrømme dere omven-
delse så dere ikke må lide den annen
død, Alma 13:30. Alma var innhyllet i
dødens evige lenker, Alma 36:18. De
ugudelige dør fra det som henhører til
rettferdighet, Alma 40:26 (Alma 12:16).
Fallet påførte menneskeheten en ånde-
lig død, Alma 42:9 (Hel 14:16–18). Da
Adam falt, ble han åndelig død, L&p
29:40–41, 44.

DØDE, FRELSE FOR DE. Se: Frelse
for de døde

DØDEHAVET
En saltholdig innsjø ved sydenden av
Jordan-dalen. Den var også kjent un-
der navnet Salthavet, og vannspeilet
ligger 396 meter lavere enn Middelha-
vet. Byene Sodoma, Gomorra og Soar,
eller Bela, lå ved bredden av Dødeha-
vet (1M 14:2–3).

Som en oppfyllelse av profeti, og
som et av tegnene på Frelserens annet
komme, skal vannet i Dødehavet bli
sunt, og det vil bli et rikt dyreliv der
(Esek 47:8–9).

DØDELIG, DØDELIGHET. Se også:
Død, fysisk; Fall, Adam og Evas;
Legeme; Verden

Tiden fra fødselen til den fysiske død.
Av og til kalles den også for den annen
prøvestand.
Den dag du eter av det, skal du visselig
dø, 1M 2:16–17 (Moses 3:16–17). Ved
døden vender ånden tilbake til Gud og
legemet til jordens støv, Pred 12:7 (1M
3:19; Moses 4:25). La ikke synden herske
i deres dødelige legeme, Rom 6:12.
Dette dødelige legeme må bli ikledd
udødelighet, 1 Kor 15:53 (Enos 1:27;
Mosiah 16:10; Mormon 6:21). Menne-
skenes tilstand ble en prøvestand, 2 Ne
2:21 (Alma 12:24; 42:10). Adam falt for
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at mennesket kunne bli til, 2 Ne 2:25.
Ser dere fremover og skuer dette dø-
delige legeme oppstått i udødelighet?
Alma 5:15. Dette liv er den tid vi har til
å forberede oss til å møte Gud, Alma
34:32. Frykt ikke døden, for i denne
verden er ikke deres glede fullkom-
men, L&p 101:36. De som holder sin
annen prøvestand, skal forøkes i her-
lighet, Abr 3:26.

DØDSSTRAFF. Se også: Mord
Å straffe med døden en forbrytelse
som er begått, spesielt som straff for
mord.
Den som utøser menneskets blod, hans
blod skal bli utøst av mennesker, 1M 9:6
(JSO, 1M 9:12–13). Og drapsmannen
skal dø, 4M 35:16. Mordere som dre-
per med overlegg, skal dø, 2 Ne 9:35.
Du er dømt til å dø ifølge loven,
Alma 1:13–14. Den som myrdet, ble
straffet med døden, Alma 1:18. Loven
krever hans liv som har myrdet,
Alma 34:12. Den som slår ihjel, skal
dø, L&p 42:19.

DØMME, DOM. Se også: Dom, den
siste eller endelige; Fordømme,
fordømmelse; Jesus Kristus —
Dommer

Å vurdere oppførsel i relasjon til evan-
geliets prinsipper, å beslutte, å skjelne
godt fra ondt.
Moses satt og skiftet rett mellom fol-
ket, 2M 18:13. Du skal dømme din nes-
te med rettferdighet, 3M 19:15. Døm
ikke, for at dere ikke skal bli dømt,
Mat 7:1 (JSO, Mat 7:1–2; Luk 6:37;
3 Ne 14:1). Alle som har syndet under
loven, skal dømmes ved loven, Rom
2:12. De hellige skal dømme verden,
1 Kor 6:2–3. Sønn av den evige Gud ble
dømt av verden, 1 Ne 11:32. Lammets
tolv apostler skal dømme Israels tolv
stammer, 1 Ne 12:9 (L&p 29:12). Døden,
helvete, djevelen og alle som er blitt
fanget, må bli dømt, 2 Ne 28:23 (1 Ne
15:33). Og hvis dere dømmer den som
henvender seg til dere med bønn om
hjelp, hvor mye mer rettferdig vil så

ikke deres fordømmelse være for å ha
holdt tilbake deres midler, Mosiah 4:22.
Menneskene skal bli dømt etter sine
gjerninger, Alma 41:3. Døm rettferdig,
så skal du selv finne rettferdighet, Alma
41:14. Fra bøkene som skal bli skrevet,
skal verden bli dømt, 3 Ne 27:23–26
(Åp 20:12). Levningen av dette folk skal
dømmes av de tolv som Jesus valgte i
dette land, Mormon 3:18–20. Mormon
forklarte hvordan man skjelner godt
fra ondt, Moroni 7:14–18. Sett din lit
til den ånd som leder til å dømme
rettferdig, L&p 11:12. Dere burde si i
deres hjerter: La Gud dømme mellom
meg og deg, L&p 64:11. Herrens kirke
vil dømme nasjonene, L&p 64:37–38.
Sønnen besøkte åndene i varetekt så
de kunne bli dømt som mennesker i
kjødet, L&p 76:73 (1 Pet 4:6). En biskop
skal være en dommer, L&p 107:72–74.
Herren vil dømme alle mennesker
etter deres gjerninger, etter deres hjer-
ters ønsker, L&p 137:9.

DØMMEKRAFTENS GAVE.
Se også: Gaver, Åndens

Å vite eller forstå noe ved Åndens kraft.
Dømmekraftens gave er en av Åndens
gaver. Den innebærer at man kan forstå
menneskenes sanne karakter og også
åndelige tilkjennegivelsers opphav og
betydning.

Mennesket ser på det ytre, men Herren
ser på hjertet, 1 Sam 16:7. Ve dem
som kaller det onde godt, Jes 5:20
(2 Ne 15:20). Det som er av Gud,
bedømmes åndelig, 1 Kor 2:14. Noen
har en gave til å prøve ånder,
1 Kor 12:10. Ammon kjente hans tan-
ker, Alma 18:18, 32. Den milde røst
trengte inn til det innerste hos dem
som hørte, 3 Ne 11:3. Søk etter de
beste gaver så dere ikke blir ført vill,
L&p 46:8, 23. Kirkens ledere er
gitt kraft å skjelne mellom Åndens
gaver, L&p 46:27. Det legeme som
er fylt med lys, fatter alle ting,
L&p 88:67. Moses så og skjelnet
jordens bestanddeler ved Guds Ånd,
Moses 1:27.
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DØPEREN JOHANNES. Se også:
Aronske prestedømme; Elias

Sønn av Sakarias og Elisabet i Det nye
testamente. Johannes ble sendt for å
forberede folket til å ta imot Messias
(Joh 1:19–27). Han hadde nøklene til
Det aronske prestedømme og døpte
Jesus Kristus.
Jesaja og andre profeterte om Johannes’
misjon, Jes 40:3 (Mal 3:1; 1 Ne 10:7–10;
2 Ne 31:4). Ble kastet i fengsel og hals-
hugget, Mat 14:3–12 (Mark 6:17–29).
Gabriel kunngjorde Johannes’ fødsel
og oppgave for Sakarias, Luk 1:5–25.
Jesus lærte at døperen Johannes var en
stor profet, Luk 7:24–28. Stadfestet at
Jesus var Guds Sønn, Joh 1:29–34.
Johannes’ disipler ble Jesu disipler, Joh
1:25–29, 35–42 (Apg 1:21–22). Utførte
ikke noe mirakel, Joh 10:41. Som en
oppstanden person ble han sendt for å
ordinere Joseph Smith og Oliver
Cowdery til Det aronske prestedømme,
L&p 13 (L&p 27:7–8; JS—H 1:68–72).
Ble ordinert av en engel da han var
åtte dager gammel, L&p 84:28.

DÅP, DØPE. Se også: Barnedåp;
Hellige Ånd; Født på ny, født av
Gud; Ordinanser

Stammer fra et gresk ord som betyr
“dykke” eller “nedsenke”. Dåp ved
nedsenking i vann av en som har myn-
dighet, er evangeliets første ordinans,
og er nødvendig for å bli medlem av
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helli-
ge. Forut for dåpen går tro på Jesus
Kristus og omvendelse. For at dåpen
skal være fullstendig, må dåpskandi-
daten også motta Den Hellige Ånds
gave (2 Ne 31:13–14). Dåp med vann
og ånd er nødvendig før en person kan
komme inn i det celestiale rike. Adam
var den første som ble døpt (Moses
6:64–65). Jesus ble også døpt for å full-
byrde all rettferdighet og for å vise vei
for hele menneskeheten (Mat 3:13–17;
2 Ne 31:5–12).

Men da alle mennesker på jorden
ikke får anledning til å ta imot evange-
liet før de dør, har Herren bemyndiget

at dåp kan utføres for de døde ved
hjelp av stedfortredere. Derfor kan de
som aksepterer evangeliet i åndever-
denen, kvalifisere seg så de kan kom-
me inn i Guds rike.
Helt avgjørende: La det nå skje! For slik
er det riktig av oss å fullføre all rettfer-
dighet, Mat 3:15. Jesus kom og ble
døpt av Johannes, Mark 1:9. Men fari-
seerne og de lovlærde gjorde Guds råd
til intet for seg og lot seg ikke døpe,
Luk 7:30. Uten at en blir født av vann
og ånd, kan han ikke komme inn i
Guds rike, Joh 3:5. Omvend dere og la
dere alle døpe, Apg 2:38. Han befaler
alle mennesker at de må bli døpt i hans
navn, 2 Ne 9:23–24. Menneskene må
følge Kristus, bli døpt, motta Den Hel-
lige Ånd og holde ut til enden for å bli
frelst, 2 Ne 31. Kristi lære går ut på at
menneskene skulle tro og bli døpt,
3 Ne 11:20–40. De som ikke tror på
deres ord og ikke blir døpt i vann i mitt
navn, skal bli fordømt, L&p 84:74. Gud
forklarte for Adam hvorfor omvendelse
og dåp er nødvendig, Moses 6:52–60.
Dåp ved nedsenking: Da Jesus var blitt
døpt, steg han straks opp av vannet,
Mat 3:16 (Mark 1:10). Johannes døpte
fordi det var mye vann der, Joh 3:23.
Filip og hoffmannen steg ned i vannet,
Apg 8:38. Vi blir begravet med ham ved
dåpen, Rom 6:4 (Kol 2:12). Følg deres
Herre og Frelser ned i vannet, 2 Ne
31:13. Alma, Helam og andre ble begra-
vet i vannet, Mosiah 18:12–16. Deretter
skal dere senke dem ned i vannet, 3 Ne
11:25–26. Den riktige dåpsmåten blir
forklart, L&p 20:72–74. De ble døpt i
likhet med hans begravelse, idet de
ble begravet i vannet i hans navn, L&p
76:50–51. Adam ble senket ned i vannet
og ble løftet opp av vannet, Moses
6:64. Dåp ved nedsenking til syndenes
forlatelse, Trosart 1:4.
Dåp til syndenes forlatelse: Stå opp og la
deg døpe og få dine synder vasket bort,
Apg 22:16. Etter dåpen kommer en for-
latelse av deres synder ved ild og ved
Den Hellige Ånd, 2 Ne 31:17. Kom og
bli døpt til omvendelse så deres synder
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kan bli vasket bort, Alma 7:14. Velsig-
net er de som tror og blir døpt, for de
skal få forlatelse for sine synder, 3 Ne
12:1–2. Forkynn omvendelse og tro på
Frelseren og syndsforlatelse ved dåp,
L&p 19:31. Vi tror på dåp ved nedsen-
king til syndenes forlatelse, Trosart 1:4.
Riktig myndighet: Gå derfor ut og gjør
alle folkeslag til disipler, idet dere dø-
per dem til Faderen og Sønnen og Den
Hellige Ånd, Mat 28:19 (L&p 68:8).
Limhi og mange av hans folk ønsket å
bli døpt, men det var ingen i landet som
hadde myndighet fra Gud, Mosiah
21:33. Jeg gir deg myndighet til å døpe,
3 Ne 11:19–21. Det aronske prestedøm-
me har nøklene til dåp ved nedsenking
til syndenes forlatelse, L&p 13:1. Det er
disse som er ordinert av meg til å døpe i
mitt navn, L&p 18:29. Døperen Johan-
nes ga Joseph Smith og Oliver Cowdery
myndighet til å døpe, JS—H 1:68–69.
Kvalifikasjoner for å bli døpt: Omvend
dere og bli døpt i min elskede Sønns
navn, 2 Ne 31:11. Dere må omvende
dere og bli født på ny, Alma 7:14. Se til
at dere ikke blir døpt uverdig, Mormon
9:29. Lær foreldre at de må omvende
seg og bli døpt og ydmyke seg, Moroni
8:10. Kvalifikasjoner de må ha som øn-
sker å bli døpt, L&p 20:37. Barn skal
døpes til sine synders forlatelse når de
er åtte år gamle, L&p 68:25, 27.
Pakter som inngås i dåpen: Dere har inn-
gått en pakt med ham at dere vil tjene
ham og holde hans bud, Mosiah 18:8–
10, 13. De som omvender seg, påtar
seg Kristi navn og er fast bestemt på å
tjene ham, skal bli mottatt ved dåp,
L&p 20:37.
Dåp for de døde: De som lar seg døpe for
de døde, hvorfor gjør de det? 1 Kor
15:29. Dåp for de døde utføres til syn-
denes forlatelse, L&p 124:29; 127:5–9;
128:1; 138:33.
Små barn skal ikke døpes: Det er høytide-
lig gudsbespottelse å døpe små barn,
Moroni 8:4–23. Barn skal døpes når de
er åtte år gamle, L&p 68:27. Alle barn
som dør før ansvarsalderen, blir frelst
i det celestiale rike, L&p 137:10.

ED. Se også: Pakt; Prestedømmets ed
og pakt

I Skriftene vanligvis en hellig pakt
eller et hellig løfte. Men ugudelige per-
soner — innbefattet Satan og hans
engler — avlegger også ed for å reali-
sere sine onde hensikter. På Det gamle
testamentes tid var eder akseptert, men
Jesus Kristus lærte at man ikke skulle
sverge — hverken i Guds eller hans
skaperverks navn (Mat 5:33–37).
Jeg skal holde den ed jeg har lovet
Abraham, din far, 1M 26:3. Når en
mann forplikter seg ved ed til avhold,
må han ikke bryte sitt ord, 4M 30:3. De
sverget en dyr ed på at de ville vandre
etter Guds lov, Neh 10:29. Du skal hol-
de for Herren de eder du har avlagt,
Mat 5:33 (Pred 5:1–2; 3 Ne 12:33). Gud
sverger med en ed at de trofaste skal
bli frelst, Heb 6:13–18. Da Zoram hadde
avlagt ed for oss, forsvant vår frykt,
1 Ne 4:37. Ammons folk avla ed på at
de aldri mer ville utgyte blod, Alma
53:11. De ugudelige nephitter avla hem-
melige eder og sluttet hemmelige pakter
med Satan, Hel 6:21–30. Menneskene
arver evig liv gjennom prestedømmets
ed og pakt, L&p 84:33–42. Alle pakter,
kontrakter, overenskomster, forpliktel-
ser og eder som ikke er beseglet ved
Forjettelsens Hellige Ånd, opphører når
menneskene er døde, L&p 132:7.

EDEN. Se også: Adam; Eva
Våre første foreldres, Adam og Evas
hjem (1M 2:8–3:24; 4:16; 2 Ne 2:19–25;
Moses 3, 4; Abr 5) betegnet som en
hage øst i Eden. Etter at Adam og Eva
hadde spist av den forbudte frukt, ble
de dødelige, og ble sendt ut av Eden
(Moses 4:29). Åpenbaring i de siste
dager bekrefter Bibelens beretning om
Edens hage, men gir også en viktig til-
leggsopplysning, nemlig at hagen lå i
den del av verden som nå kalles Nord-
Amerika (L&p 116; 117:8).

EFESERNE, BREVET TIL. Se også:
Paulus; Paulus’ brev

Et brev i Det nye testamente skrevet av
apostelen Paulus til de hellige i Efesus.
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Brevet er av stor betydning, for det
forteller hva Paulus lærte om Kristi
Kirke.

Kapittel 1 inneholder den vanlige
hilsen. Kapittel 2–3 forklarer den foran-
dring som finner sted hos mennesker
som blir medlemmer av Kirken: De blir
de helliges medborgere, og hedninge-
folk og jøder blir forenet i én Kirke.
Kapittel 4–6 forklarer hvilken oppga-
ve apostler og profeter har, behovet
for enhet og enighet, og for å ta på seg
Guds fulle rustning.

EFRA÷IM. Se også: Israel; Josef, sønn
av Jakob; Manasse; Mormons bok

I Det gamle testamente, Josef og Asnats
annen sønn (1M 41:50–52; 46:20). I strid
med det som var vanlig praksis, ble
Efra÷im velsignet og mottok førstefød-
selsretten i stedet for Manasse som var
eldste sønn (1M 48:17–20). Efra÷im ble
stamfar til Efra÷ims stamme.
Efra÷ims stamme: Efra÷im mottok første-
fødselsretten i Israel (1 Krøn 5:1–2; Jer
31:9). I de siste dager er deres privile-
gium og ansvar å bære prestedømmet,
bringe budskapet om det gjengitte
evangelium ut til verden og løfte et
banner for å samle det adspredte Israel
(Jes 11:12–13; 2 Ne 21:12–13). Efra÷ims
barn vil krone med herlighet dem som
i de siste dager vender tilbake fra lan-
dene i nord (L&p 133:26–34).
Efra÷ims eller Josefs stav: En opptegnelse
om en gruppe av Efra÷ims stamme
som ble ført fra Jerusalem til Amerika
omkring år 600 f.Kr. Denne gruppens
opptegnelser kalles Efra÷ims stav,
Josefs stav eller Mormons bok. Sam-
men med Juda stav (Bibelen) utgjør
opptegnelsene et samstemmig vitnes-
byrd om Herren, Jesus Kristus, hans
oppstandelse og hans guddommelige
gjerning blant disse to grenene av
Israels hus.
En gren av Efra÷im vil bli brukket av
og
vil skrive nok et testamente om Kristus,
JSO, 1M 50:24–26, 30–31. Juda stav og
Josefs stav vil bli ett, Esek 37:15–19.
Det som er skrevet av Juda og Josef,

skal føyes sammen, 2 Ne 3:12. Herren
taler til mange nasjoner, 2 Ne 29. Nøk-
lene til Efra÷ims stavs opptegnelser ble
gitt til Moroni, L&p 27:5.

EGYPT
Et land i det nordøstlige hjørne av
Afrika. Store deler av Egypt er goldt og
øde. De fleste innbyggerne bor i Nil-
dalen som er nærmere 900 km lang.

Oldtidens Egypt var rikt og velstå-
ende. Store offentlige arbeider ble
igangsatt, eksempelvis ble det bygget
kanaler til kunstig vanning, sterke
byer i forsvarsøyemed samt kongelige
minnesmerker — spesielt pyramider
med gravkamre, og templer som frem-
deles hører med blant verdens undere.
En tid var Egypts styreform en etterlig-
ning av prestedømmets patriarkalske
orden (Abr 1:21–27).
Abraham og Josef ble ført til Egypt så
deres familier kunne bli reddet fra hun-
gersnød, 1M 12:10 (1M 37:28). Josef ble
solgt til Egypt, 1M 45:4–5 (1 Ne 5:14–
15). Jakob ble ført til Egypt, 1M 46:1–7.
Moses førte Israels barn ut av Egypt,
2M 3:7–10; 13:14 (Heb 11:27; 1 Ne 17:40;
Moses 1:25–26). Egypt symboliserte
ondskap, Esek 29:14–15 (Hos 9:3–7;
Abr 1:6, 8, 11–12, 23). En engel ba Josef
ta med seg Maria og Jesus og flykte til
Egypt, Mat 2:13 (Hos 11:1).

EGYPTUS
Dette het både Hams hustru og datter,
og Ham var sønn av Noah. På kaldeisk
betyr navnet Egypt, eller det som er
forbudt (Abr 1:23–25).

EKTEMANN. Se: Ekteskap; Familie;
Gifte seg

EKTESKAP. Se også: Familie;
Skilsmisse

En lovformelig pakt eller kontrakt mel-
lom en mann og en kvinne som gjør
dem til mann og hustru. Ekteskapet er
gitt av Gud (L&p 49:15).
Det er ikke godt for mennesket å være
alene, 1M 2:18 (Moses 3:18). En mann
skal holde seg til sin hustru, og de skal
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være ett kjød, 1M 2:24 (Mat 19:5;
Abr 5:18). Det som Gud har sammen-
føyd, det skal et menneske ikke skille,
Mat 19:6 (Mark 10:9). I de siste dager
skal noen falle fra troen og forby ekte-
skap, 1 Tim 4:1–3. Hold ekteskapet i
ære, Heb 13:4. Herren befalte Lehis
sønner å gifte seg med Ishmaels døtre,
1 Ne 7:1, 5 (1 Ne 16:7–8). Gud skapte
Adam og Eva så de kunne bli mann og
hustru, Moses 3:7, 18, 21–25.
Den nye og evige ekteskapspakt: Ekteskap
inngått i henhold til evangeliets lov og
det hellige prestedømme, gjelder både
for dette liv og for evigheten. Verdige
menn og kvinner som på denne måten
blir viet og beseglet i templet, vil kun-
ne fortsette å være mann og hustru i
all evighet.
Jesus underviste om ekteskapsloven,
Luk 20:27–36. I Herren er hverken kvin-
nen noe uten mannen eller mannen
noe uten kvinnen, 1 Kor 11:11. Mann
og hustru er medarvinger til livets nå-
de, 1 Pet 3:7. Alt du besegler på jorden,
skal være beseglet i himmelen, Hel 10:7
(Mat 16:19). For å komme inn i den
øverste grad i det celestiale rike må en
mann inngå i den nye og evige ekte-
skapspakt, L&p 131:1–4. Hvis en mann
ekter en hustru, men ikke vies til henne
ved meg, er deres pakt og ekteskap
ikke gyldig når de er døde, L&p 132:15.
Hvis en mann ekter en hustru ved mitt
ord og ved den nye og evige pakt og
den blir beseglet på dem ved Forjettel-
sens Hellige Ånd, skal den være i full
kraft når de ikke lenger er i verden,
L&p 132:19.
Ekteskap mellom mann og kvinne med for-
skjellig tro og levesett: Du skal ikke ta en
hustru til min sønn blant kana÷aneernes
døtre, 1M 24:3. Hvis Jakob tar seg en
hustru av Hets døtre, hva skal jeg da
leve for? 1M 27:46 (1M 28:1–2). Israel
skal ikke gifte seg med kana÷aneerne,
5M 7:3–4. Israel giftet seg med kana÷a-
neerne, tilba falske guder og ble gitt en
forbannelse, Dom 3:1–8. Salomos hus-
truer vendte hans hjerte så han tilba
falske guder, 1 Kong 11:1–6. Vi sverget

at vi ikke ville gi våre døtre til fremme-
de folk, heller ikke ta deres døtre til
hustruer for våre sønner, Neh 10:30. Dra
ikke i fremmed åk med vantro, 2 Kor
6:14. Herren satte et merke på lamanit-
tene så nephittene ikke blandet seg
med dem og trodde på feilaktige tradi-
sjoner, Alma 3:6–10. Hvis en mann ek-
ter en hustru, men ikke vies til henne
ved meg, er deres pakt og ekteskap ikke
gyldig når de er døde, L&p 132:15. Men-
neskenes sønner tok seg hustruer, hvem
de hadde lyst til, Moses 8:13–15.
Mangegifte: En manns ekteskap med to
eller flere hustruer samtidig. En mann
tillates bare én hustru medmindre
Herren ved åpenbaring bestemmer noe
annet (Jak bok 2:27–30). Ifølge åpen-
baring ble mangegifte praktisert i
gammeltestamentlig tid, og i den gjen-
opprettede Kirkes første tid etter
anvisning av profeten, som hadde pres-
tedømmets nøkler (L&p 132:34–40, 45).
Mangegifte praktiseres ikke lenger i
Kirken (L&p OE—1), og i dag er ekte-
skap med mer enn én hustru uforenlig
med medlemskap i Jesu Kristi Kirke
av Siste Dagers Hellige.
Sarai ga Abram Hagar til hustru, 1M
16:1–11. Jakob fikk Lea og Rakel og
deres trellkvinner til hustruer, 1M
29:21–28 (1M 30:4, 9, 26). Hvis en mann
tar seg nok en hustru, skal han ikke
avkorte den første hustruens eiende-
ler, 2M 21:10. David dro opp til Hebron
med sine to hustruer, 2 Sam 2:1–2.
Abraham, Isak og Jakob gjorde bare
det som de ble befalt når det gjaldt å
motta flere hustruer, L&p 132:37. David
og Salomo syndet ikke i noe bortsett
fra det som de ikke mottok fra Herren,
L&p 132:38–39.

ELDSTE. Se også: Melkisedekske
prestedømme; Prestedømme

Uttrykket eldste brukes på forskjellige
måter i Bibelen. I Det gamle testamen-
te henvises det ofte til de eldre menn i
en stamme som vanligvis var betrodd
lederoppgaver (1M 50:7; Jos 20:4; Rut
4:2; Mat 15:2). På grunn av alder og
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erfaring var deres råd verdifulle. Deres
stilling var ikke nødvendigvis et kall i
prestedømmet.

I gammeltestamentlig tid, ble det
også ordinert eldster i Det melkisedek-
ske prestedømme (2M 24:9–11). I Det
nye testamente brukes uttrykket eldste i
forbindelse med et prestedømsembede i
Kirken (Jak brev 5:14–15). Blant ne-
phittene ble det også ordinert eldster i
prestedømmet (Alma 4:7, 16; Moroni
3:1). De første eldster som ble ordinert
i denne evangelieutdeling, var Joseph
Smith og Oliver Cowdery (L&p 20:2–3).

Eldste er nå en tittel som gis alle som
bærer Det melkisedekske prestedøm-
me. Eksempelvis kalles mannlige misjo-
nærer for eldster. En apostel er også en
eldste, og det er riktig å kalle medlem-
mene av De tolvs quorum og av syttie-
nes quorum for eldster (L&p 20:38; 1 Pet
5:1). De plikter Kirkens ordinerte eld-
ster har i dag, er gitt ved åpenbaring i
de siste dager (L&p 20:38–45; 42:44;
46:2; 107:12).
Moses skrev til alle Israels eldster, 5M
31:9. Barnabas hadde med seg instruk-
sjoner til Kirkens eldster, Apg 11:30.
Eldster ble ordinert i alle menigheter,
Apg 14:23 (Tit 1:5). Tilkall eldstene for
at de skal be for de syke, Jak brev 5:14.
Eldster ble ordinert ved håndspåleg-
gelse, Alma 6:1. Eldster skal velsigne
barn, L&p 20:70. Eldster skal lede mø-
tene ved Den Hellige Ånd, L&p 46:2.
Eldster skal avlegge regnskap for sin
forvaltning, L&p 72:5. Eldster skal
forkynne evangeliet for nasjonene,
L&p 133:8.

ELI. Se også: Samuel, profet i Det
gamle testamente

En høyprest og dommer i Det gamle
testamente da Herren kalte Samuel til å
være profet (1 Sam 3). Herren irettesatte
ham fordi han tolererte at hans sønner
var ugudelige (1 Sam 2:22–36; 3:13).

ELIAS. Se også: Elijah
Navnet eller tittelen Elias er brukt på
flere forskjellige måter i Skriftene.
Elijah: (Elias i norsk bibel) er den

fordums profet som det fortelles om i
1 Kong og 2 Kong. Når man leser Det
nye testamente i norsk oversettelse,
må man være på vakt når man skal
avgjøre hvilken Elias som blir omtalt.
F.eks. henviser Mat 17:3–4, Luk 4:25–
26 og Jak brev 5:17 alle til profeten i
Det gamle testamente.
Forløper: Elias er også en tittel på en som
er en forløper. Eksempelvis var døperen
Johannes en Elias fordi han ble sendt for
å berede veien for Jesus (Mat 17:12–13).
Gjenoppretter: Tittelen Elias er også blitt
brukt på andre som har spesielle oppga-
ver de skal utføre som f.eks. åpenbare-
ren Johannes (L&p 77:14) og Gabriel,
(Luk 1:11–20; L&p 27:6–7; 110:12).
En mann i Abrahams evangelieutdeling:
En profet ved navn Esaias eller Elias
som sannsynligvis levde på Abrahams
tid (L&p 84:11–13; 110:12).

ELIJAH. Se også: Besegle, besegling;
Elias; Frelse

Norsk bibel skiller ikke mellom Elijah
og Elias. Det gjør Kirkens standard-
verker. Elijah var en profet i Det gamle
testamente som vendte tilbake i de
siste dager for å overdra nøklene til
beseglingskraften til Joseph Smith og
Oliver Cowdery. Elijah levde og virket i
Nordriket Israel (1 Kong 17–2 Kong 2).
Han hadde stor tro på Herren, og er
kjent for å ha utført mange mirakler.
Han lukket himmelen så det ikke reg-
net i tre og et halvt år. Han oppvakte
en gutt fra de døde, og nedkalte ild fra
himmelen (1 Kong 17–18). Det jødiske
folk venter fremdeles på at Elijah skal
vende tilbake slik Malakias profeterte
at han ville gjøre (Mal 4:5). Han er fort-
satt en innbudt gjest under jødenes
påskefest, hvor en åpen dør og en tom
plass alltid venter ham.

Profeten Joseph Smith sa at Elijah
hadde beseglingskraften til Det melki-
sedekske prestedømme og var den siste
profet som hadde den før Jesu Kristi
tid. Sammen med Moses viste han seg
på Forklarelsens berg og overdro
prestedømmets nøkler til Peter, Jakob
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og Johannes (Mat 17:3). Senere viste
han seg igjen sammen med Moses og
andre i Kirtland tempel, Ohio, den 3.
april 1836 og overdro de samme
nøkler til Joseph Smith og Oliver
Cowdery (L&p 110:13–16). Alt dette
skjedde som en forberedelse til
Herrens annet komme slik det står i
Malakias 4:5–6.

Elijahs kraft er prestedømmets be-
seglingskraft, og ved hjelp av den blir
det som bindes og løses på jorden,
også bundet og løst i himmelen (L&p
128:8–18). Herrens utvalgte tjenere på
jorden i dag har denne beseglingskraf-
ten og utfører evangeliets frelsende
ordinanser for de levende og de døde
(L&p 128:8).

Lukket himlene og fikk mat av ravner,
1 Kong 17:1–7. Befalte at enkens mel-
krukke og oljekrus ikke skulle bli tom-
me, 1 Kong 17:8–16. Oppvakte enkens
sønn fra de døde, 1 Kong 17:17–24.
Seiret over Baals prester, 1 Kong 18:21–
39. Den milde, lave røst, talte til
ham, 1 Kong 19:11–12. Fór opp til him-
melen i en ildvogn, 2 Kong 2:11. Mala-
kias profeterte at han ville vende
tilbake i de siste dager, Mal 4:5–6
(3 Ne 25:5). Viste seg i Kirtland tem-
pel, Ohio, i 1836, L&p 110:13–16.

ELISA

En gammeltestamentlig profet i
Nordriket, Israel, og en betrodd
rådgiver for flere av dette landets
konger.

Elisa hadde et vennlig og behagelig
vesen uten det heftige temperament
som hans herre, Elijah, var så kjent for.
De enestående mirakler han utførte
(2 Kong 2–5; 8) bekrefter at han virke-
lig fikk Elijahs kraft da han etterfulgte
ham som profet (2 Kong 2:9–12). Ek-
sempelvis helbredet han vannet i en
bitter kilde, delte vannet i elven Jordan,
forøket enkens olje, oppvakte en gutt
fra de døde, helbredet en mann for
spedalskhet, fikk en øks av jern til å
flyte på vannet og slo syrerne med
blindhet (2 Kong 2–6). Han virket i over

femti år mens disse kongene regjerte:
Joram, Jehu, Joakas og Joas.
Mottok Elijahs kappe, 2 Kong 2:13.
Forøket enkens olje, 2 Kong 4:1–7. Opp-
vakte den sunamittiske kvinnes sønn
fra døden, 2 Kong 4:18–37. Helbredet
syreren Naaman, 2 Kong 5:1–14. Slo
de syriske soldatene med blindhet, og
åpnet sin tjeners øyne, 2 Kong 6:8–23.

ELISABET. Se også: Døperen
Johannes

I Det nye testamente Sakarias’ hustru.
Hun var mor til døperen Johannes og
en slektning av Maria (Luk 1:5–60).

ELOHIM. Se: Fader i himmelen;
Gud, guddommen

EMBEDE, EMBEDSMANN. Se
også: Ordinere, ordinasjon;
Prestedømme

En stilling med myndighet og ansvar
i en organisasjon — i Skriftene ofte
brukt for å betegne en stilling med
prestedømmets myndighet — men
kan også betegne de plikter som er
knyttet til stillingen eller til den per-
son som har stillingen.
Ikke alle lemmer har samme gjerning,
Rom 12:4. Vi foredlet vårt embede for
Herren, Jak bok 1:19. Melkisedek mot-
tok det høye prestedømmes embede,
Alma 13:18. Englenes kall og gjerning
består i å kalle menneskene til omven-
delse, Moroni 7:31. Ingen skal ordine-
res til noe embede i denne kirke uten
menighetens samtykke, L&p 20:65.
La enhver virke i sitt eget embede,
L&p 84:109. Presidenter eller preside-
rende embedsmenn blir hentet fra
eller utpekt blant dem som er ordinert
til de forskjellige embeder i disse to
prestedømmer, L&p 107:21. En be-
skrivelse av hvilke plikter de har
som presiderer over de forskjellige
quorum i prestedømmet, L&p 107:85–
98. La enhver lære sin plikt og virke i
det embede han er kalt til, L&p
107:99–100. Jeg gir dere de embeds-
menn som tilhører mitt prestedømme,
L&p 124:123.
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ENBÅRNE. Se også: Føde; Jesus
Kristus

Et annet navn på Jesus Kristus. Han er
Faderens Enbårne Sønn (Luk 1:26–35;
Joh 1:14; 3:16; 1 Ne 11:18–20; 2 Ne
25:12; Alma 7:10; 12:33; Moses 7:62).

ENGLER

Det er to slags vesener i himmelen
som kalles engler: De som er ånder, og
de som har legemer av kjøtt og ben.
Engler som er ånder, har ennå ikke
mottatt et legeme av kjøtt og ben, eller
de er ånder som en gang har hatt et
dødelig legeme og venter på sin opp-
standelse. Engler som har legemer av
kjøtt og ben, har enten oppstått fra de
døde, eller de er blitt forvandlet.

Det finnes mange henvisninger i
Skriftene til det arbeide som utføres av
engler. Av og til taler engler med tor-
denrøst når de overbringer Guds bud-
skap (Mosiah 27:11–16). Rettferdige,
dødelige mennesker kan også bli kalt
engler (1M 19:15, JSO). Noen engler
befinner seg omkring Guds trone i
himmelen (Alma 36:22).

Skriftene taler også om djevelens eng-
ler. Det er de ånder som fulgte Lucifer,
ble utstøtt fra Guds nærhet i det førjor-
diske liv og ble kastet ned på jorden
(Åp 12:1–9; 2 Ne 9:9, 16; L&p 29:36–37).
Jakob så Guds engler stige opp og ned,
1M 28:12. Guds engler møtte Jakob,
1M 32:1–2. Gideon så en Herrens engel
ansikt til ansikt, Dom 6:22. En engel
rakte sin hånd ut mot Jerusalem for å
ødelegge den, 2 Sam 24:16. En engel
rørte ved Elijah og sa: Stå opp og et,
1 Kong 19:5–7. Daniel så engelen Gabri-
el i et syn, Dan 8:15–16. Engelen Mikael
hjalp Daniel, Dan 10:13. Engelen Gab-
riel ble sendt fra Gud, Luk 1:19, 26–27.
Djevelens engler vil bli holdt i vare-
tekt inntil dommen, Jud 1:6 (2 Pet 2:4).
Folk så engler stige ned fra himmelen,
3 Ne 17:24. Moroni skrev om englers
betjening, Moroni 7:25–32. Det aron-
ske prestedømme har nøklene til eng-
lers betjening, L&p 13. Moroni, døperen
Johannes, Peter, Jakob, Johannes,

Moses, Elijah og Elias betjente alle
Joseph Smith som engler, L&p 27:5–
12. Dere er ikke istand til å tåle englers
betjening, L&p 67:13. Adam er erkeen-
gelen Mikael, L&p 107:54. Engler er
oppstandne personer med legemer av
kjøtt og ben, L&p 129. Ingen andre
engler betjener denne jord enn de som
tilhører den, L&p 130:5. De mennesker
som ikke adlyder Guds lov om evig
ekteskap, hverken tas til ekte eller gis
til ekte, men beskikkes til engler i
himmelen, L&p 132:16–17.

ENHET, ENIGHET. Se også: Gud,
guddommen

Å bli ett i tanke, ønske og hensikt —
først med vår himmelske Fader og
Jesus Kristus, og deretter med siste-
dagers-hellige.
Det er godt for brødre å bo sammen i
enighet, Sal 133:1. Jeg og min Fader er
ett, Joh 10:30 (L&p 50:43). Jesus ba om
at alle måtte være ett likesom han og
hans Fader er ett, Joh 17:11–23 (3 Ne
19:23). Jeg formaner dere at det ikke
må være splittelse blant dere, men at
dere må være fast forenet, 1 Kor 1:10.
Vær fast bestemt med ett hjerte og ett
sinn, og vær forenet i alle ting, 2 Ne 1:21.
De hellige skulle la sine hjerter være
knyttet sammen i enighet, Mosiah 18:21.
Jesus ba om at hans disipler blant ne-
phittene måtte være forenet, 3 Ne
19:23. Disiplene var forenet i mektig
bønn og faste, 3 Ne 27:1. Faderen, Søn-
nen og Den Hellige Ånd er ett, L&p
20:27–28 (L&p 35:2; 50:43). Det er din
plikt å forene deg med den sanne kir-
ke, L&p 23:7. Hva som helst dere ber
om i tro, forenet i bønn, skal dere få,
L&p 29:6. Hvis dere ikke er ett, er dere
ikke mine, L&p 38:27. Herren kalte sitt
folk Sion, for de var av ett hjerte og ett
sinn, Moses 7:18.

ENKE. Se også: Velferd
En kvinne hvis mann er død, og som
ikke har giftet seg igjen.
Den farløse og enken skal komme og
ete, 5M 14:29. Denne fattige enken ga
alt det hun eide, Mark 12:41–44. Se til
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farløse og enker i deres nød, Jak brev
1:27. Herren vil være snar til å vitne
mot dem som undertrykker enken, 3 Ne
24:5 (Sak 7:10). Enker og foreldreløse
skal forsørges, L&p 83:6 (L&p 136:8).

ENOK. Se også: Sion
En profet og leder for folket i Sions
by. Hans virksomhet er behandlet både
i Det gamle testamente og i Den kosteli-
ge perle. Han var den syvende patriark
etter Adam. Han var sønn av Jared og
far til Metusalah (1M 5:18–24; Luk 3:37).

Enok var en stor personlighet, og
hans virksomhet var av langt større
betydning enn Bibelens korte beretning
om ham kan tyde på. Bibelen nevner at
han ble forvandlet (bortrykket) (Heb
11:5), men gir ingen detaljer om hans
virksomhet. Judas 1:14 siterer en av
hans profetier. Åpenbaring i de siste
dager forklarer mye mer om Enok,
spesielt om hans forkynnelse, om hans
by som ble kalt Sion, om hans syner og
om hans profetier (L&p 107:48–57;
Moses 6–7). Sion ble tatt opp til him-
melen fordi de som levde der, var rett-
ferdige (Moses 7:69).
Gud åpenbarte seg for Enok, Moses
6:26–37. Enok underviste i evangeliet,
Moses 6:37–68. Enok underviste folket
og opprettet Sion, Moses 7:1–21. Enok
så inn i fremtiden og så Kristi annet
komme, Moses 7:23–68.

ENOS, SØNN AV JAKOB
En profet blant nephittene, som ifølge
Mormons bok førte opptegnelser. Han
ba om og fikk forlatelse for sine
synder på grunn av sin tro på Kristus
(Enos 1:1–8). Herren inngikk en pakt
med Enos og lovet å bringe Mormons
bok til lamanittene (Enos 1:15–17).
Enos’ bok: En bok i Mormons bok som
forteller om Enos som ba til Herren
om å få tilgivelse for sine egne, for sitt
folks og for andre menneskers synder.
Herren lovet ham at Mormons bok ville
bli bevart og bli tilgjengelig for lamanit-
tene en gang i fremtiden. Selv om boken
består av bare ett kapittel, gir den en

mektig beretning om en mann som søk-
te Gud i bønn, var lydig mot Guds bud,
og som før sin død gledet seg over den
kunnskap han hadde om Forløseren.

ERKEENGEL. Se også: Adam; Mikael
Mikael, eller Adam, er erkeengelen,
eller den øverste engel.
Herren skal komme ned fra himmelen
og rope med erkeengelens røst, 1 Tess
4:16. Mikael er erkeengelen (overen-
gelen), Jud 1:9 (L&p 29:26; 88:112;
128:20–21).

ESAIAS. Se også: Jesaja
Den greske form av navnet Jesaja (Luk
4:17). Esaias var også en profet som
levde på Abrahams tid (L&p 76:100;
84:11).

ESAU. Se også: Isak; Jakob, sønn av
Isak

I Det gamle testamente, Isak og Rebek-
kas eldste sønn og Jakobs tvillingbror.
De to brødrene var rivaler helt fra
fødselen av (1M 25:19–26). Esaus et-
terkommere, edomittene, og Jakobs
etterkommere, israelittene, ble rivali-
serende nasjoner (1M 25:23).
Esau solgte sin førstefødselsrett til
Jakob, 1M 25:33 (Heb 12:16–17). Esau
tok seg hustruer blant hetittene — til
hans foreldres store sorg, 1M 26:34–35.
Jakob og Esau ble forsonet, 1M 33.

ESEKIEL
En profet som skrev Esekiels bok i Det
gamle testamente. Han var prest av
slekten Sadok og var en av de jøder som
ble ført bort som fange av Nebukad-
nesar. Han bosatte seg hos jødene
som var i eksil i Babylon, og profeterte
i et tidsrom av 22 år, fra år 592 til
570 f.Kr.
Esekiels bok: Esekiels bok kan deles i
fire avsnitt. Kapittel 1–3 forteller om
et syn fra Gud og at Esekiel blir kalt til
å tjene. Kapittel 4–24 omhandler straf-
fedommer over Jerusalem, og hvorfor
de ble gitt. Kapittel 25–32 forkynner
straffedommer over nasjonene, mens
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kapittel 33–48 inneholder syner om
Israel i de siste dager.

ESRA
En prest og skriftlærd fra Det gamle
testamente som førte noen av jødene
tilbake til Jerusalem fra det babylonske
fangenskap (Esra 7–10; Neh 8, 12). I år
458 f.Kr. ga perserkongen Artaxerxes
ham tillatelse til å føre til Jerusalem
alle jøder i eksil som hadde lyst til å
dra (Esra 7:12–26).

Før Esras tid hadde prestene nesten
fullstendig kontroll over all lesing av
den skriftsamlingen som ble kalt
“loven”. Esra medvirket til at Skriftene
ble tilgjengelig for alle jøder. Høytles-
ning av “lovboken” kom til sist til å
utgjøre det sentrale i jødenes nasjona-
le liv. Kanskje underviste Esra mest
effektivt gjennom sitt eget eksempel
når det gjaldt å forberede sitt hjerte til
å søke Herrens lov, være lydig mot
den og lære den til andre (Esra 7:10).
Esras bok: Kapittel 1–6 forteller om be-
givenheter som fant sted fra 60–80 år
før Esra kom til Jerusalem, om Kyros’
forordning i år 537 f.Kr. og jødene som
vendte tilbake under Serubabel. Kapit-
tel 7–10 forteller om Esra som reiser til
Jerusalem. Sammen med sitt følge fastet
han og ba om beskyttelse. I Jerusalem
fant de mange jøder som hadde reist
dit tidligere under Serubabel, hadde
giftet seg med kvinner utenfor pakten
og hadde derved gjort seg urene. Esra
ba for dem og sørget for at de inngikk
en pakt hvor de lovet å skille seg fra
disse hustruene. Senere fortelles det
også om Esra i Nehemjas bok.

ESTER
En kvinne med stor tro og hovedper-
sonen i Esters bok.
Esters bok: En bok i Det gamle testamen-
te som forteller historien om dronning
Ester som viste stort mot og reddet sitt
folk fra å bli utryddet.

I kapittel 1–2 blir jødinnen Ester,
som var adoptert av en jøde ved navn
Mordekai, valgt til Persias dronning
på grunn av sin skjønnhet. Kapittel 3

forklarer at Haman, som var øverste
tjener ved kongens hoff, hatet Morde-
kai og fikk utstedt en forordning om at
alle jøder skulle drepes. Kapittel 4–10
forteller om Ester som utsatte seg selv
for stor fare ved å fortelle kongen hvil-
ken nasjon hun tilhørte og fikk forord-
ningen omstøtt.

ETHER. Se også: Jareditter
Den siste av jaredittenes profeter i
Mormons bok (Ether 12:1–2).
Ethers bok: En bok i Mormons bok som
inneholder deler av jaredittenes opp-
tegnelse. Jaredittene var en gruppe
mennesker som levde på den vestlige
halvkule mange hundre år før Lehis
folk. Ethers bok ble tatt fra fire og tyve
plater som ble funnet av Limhis folk
(Mosiah 8:8–9).

Kapittel 1–2 forteller om jaredittene
som forlot sitt hjemland på den tid da
Babels tårn ble bygget og la ut på sin
reise til det som nå er kjent som det
amerikanske kontinent. Kapittel 3–6
forteller om Jareds bror som så Frelse-
ren i foruttilværelsen, og at jaredittene
reiste over havet i åtte båter. Kapittel
7–11 fortsetter historien om den ugu-
delighet som var så fremherskende
blant jaredittene. Moroni, som senere
redigerte Ethers opptegnelse, skrev i
kapittel 12–13 om undere som ble utført
ved tro, og fortalte også om Kristus og
det nye Jerusalem som skulle komme.
Kapittel 14–15 forteller om hvordan
jaredittene ble en mektig nasjon, men
at de på grunn av ugudelighet ble ut-
slettet i en borgerkrig.

ETT, VÆRE. Se: Gud, guddommen;
Enhet, enighet

EVA. Se også: Adam; Eden; Fall,
Adam og Evas

Den første kvinne som levde her på
jorden (1M 2:21–25; 3:20). Hun var
Adams hustru. På hebraisk betyr navnet
“liv”, hvilket innebærer at Eva var den
første mor her på jorden (Moses 4:26).
Sammen med Adam, som var det første
menneske, vil hun arve evig herlighet
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fordi de begge gjorde det mulig for hele
menneskeheten å ha evig fremgang.
Eva ble fristet og spiste av den forbud-
te frukt, 1M 3 (2 Ne 2:15–20; Moses 4).
Eva forsto at fallet var nødvendig og
gledet seg over forløsningen, Moses
5:11–12. I sitt syn om åndeverdenen så
president Joseph F. Smith Eva,
L&p 138:39.

EVANGELIER. Se også: Johannes,
sønn av Sebedeus; Lukas;
Markus; Matteus

De fire opptegnelser eller vitnesbyrd
om Jesu liv her på jorden og hva som
skjedde under hans virksomhet, slik
vi finner det i de fire første bøkene i
Det nye testamente. De er skrevet av
Matteus, Markus, Lukas og Johannes,

og utgjør et skriftlig vitnesbyrd om
Jesu liv. Tredje Nephis bok i Mormons
bok er på mange måter en lignende
beretning som den vi finner i disse fire
evangeliene.

Bøkene i Det nye testamente ble opp-
rinnelig skrevet på gresk. Det greske
ord for evangelium betyr “gode nyhe-
ter”. De gode nyhetene er at Jesus
Kristus har utført en forsoning som vil
forløse hele menneskeheten fra døden
og belønne hver især etter hans gjernin-
ger (Joh 3:16; Rom 5:10–11; 2 Ne 9:26;
Alma 34:9; L&p 76:69).
Harmonisering av evangeliene: Det Frel-
seren underviste om i Matteus, Markus,
Lukas og Johannes, kan sammenlignes
med hverandre og med åpenbaring i
de siste dager på følgende måte:

HARMONISERING AV EVANGELIENE
Matteus Markus Lukas ÅpenbaringBegivenhet Johannes

i de siste
dager

Jesu slektstavle 1:2–17 3:23–38

Døperen 1:5–25,
57–58Johannes blir født

Jesu fødsel 2:6–7 1 Ne2:1–15
11:18–20;
2 Ne 17:14;
Mosiah 3:5–8;
Alma 7:10;
Hel 14:5–12;
3 Ne 1:4–22

Simeon og Annas 2:25–39
profetier

Besøk i templet 2:41–50
(Jødenes påske)

Johannes 1:43:1, 5–6 3:1–3 1:6–14
begynner sin
virksomhet

1 NeJesu dåp 3:13–17 1:9–11 1:32–343:21–22
10:7–10;
2 Ne 31:4–21

Jesus blir fristet 4:1–11 4:1–13



37 Harmonisering av evangeliene

Begivenhet Matteus Lukas Johannes ÅpenbaringMarkus
i de siste
dager

Vitnesbyrd av 1:15–36 L&p
93:6–18, 26døperen Johannes

Bryllupsfesten i 2:1–11
Kana (Jesu første
mirakel)

Templet renses 2:14–17
første gang

Jesus møter 3:1–10
Nikodemus

Den samaritanske 4:1–42
kvinne ved
Jakobs brønn

4:13–16Jesus forkastes 4:16–30
i Nasaret

Fiskere kalles 4:18–22 1:16–20
til å være
menneskefiskere

Garnene fylles 5:1–11
på en mirakuløs
måte

Jesus oppvekker 5:21–24,9:18–19, 8:41–42,
Jairus’ datter 35–43 49–5623–26

Jesus helbreder 8:43–485:25–349:20–22
en kvinne med
blødninger

10:1–42 3:13–19;De tolv blir kalt 6:12–16; 1 Ne
6:7–13 9:1–2; 13:24–26,

12:2–12, 39–41;
49–53 L&p 95:4

Jesus oppvekker 7:11–15
enkens sønn

7:36–50Jesu føtter salves 12:2–8

Jesus stiller 4:36–41 8:22–25
stormen
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Begivenhet Matteus Lukas Johannes ÅpenbaringMarkus
i de siste
dager

L&p 107:25,Syttiene blir kalt 10:1
34, 93–97

En legion urene 5:1–20
ånder farer inn
i svinene

3 Ne 12–14Bergprekenen 5–7 6:17–49

Jesu lignelser er korte fortellinger som sammenligner en dagligdags gjenstand
eller begivenhet med en sannhet. Jesus brukte dem ofte for å undervise om
åndelige sannheter.

13:3–9, 8:4–8,Såmannen: 4:3–9,
18–23 11–1514–20

Ugresset: 13:24–30, L&p 86:1–7
36–43

13:31–32 13:18–19Sennepskornet: 4:30–32

Surdeigen: 13:33 13:20–21

Skatten i 13:44
åkeren:

Den kostbare 13:45–46
perlen:

Fiskerens not: 13:47–50

Husbonden: 13:51–52

15:1–7Det tapte får: 18:12–14

Den tapte 15:8–10
mynt:

Den fortapte 15:11–32
sønn:

Den 18:23–35
ubarmhjertige
medtjener:

Den 10:25–37
barmhjertige
samaritan:
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Lukas ÅpenbaringBegivenhet Matteus Markus Johannes
i de siste
dager

Den uærlige 16:1–8
forvalteren:

Den rike mann 16:14–15,
19–31og Lasarus:

Den 18:1–8
urettferdige
dommeren:

Den gode 3 Ne10:1–21
hyrde: 15:17–24

Arbeiderne i 10:3120:1–16
vingården:

De betrodde 19:11–27
penger:

De to sønnene: 21:28–32

20:9–2021:33–46 12:1–12Vingårdsmen-
nene:

Kongesønnens 22:1–14 14:7–24
bryllup:

L&pDe ti jomfruer: 25:1–14 14:7–24
45:56–59

Talentene: 25:14–30

Fårene og 25:31–46
gjetene:

Jesus metter 14:16–21 6:33–44 9:11–17 6:5–14
fem tusen

6:45–52Jesus går på 14:22–33 6:16–21
vannet

Peters vitnesbyrd 9:18–2016:13–16 8:27–29
om Kristus

Peter blir lovet 16:19
rikets nøkler
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Begivenhet Matteus Lukas Johannes ÅpenbaringMarkus
i de siste
dager

Talen om livets 6:22–71
brød

Jesus helbreder 9:1–41
en blind mann
på sabbaten

Forklarelsens 17:1–13 9:2–13 9:28–36 L&p
berg, 63:20–21;

110:11–13prestedømmets
nøkler overdras

Jesus velsigner 19:13–15 10:13–16 18:15–17
de små barn

6:5–15 11:1–4Fadervår

Lasarus 11:1–45
oppvekkes

Det seierrike 11:7–1121:6–11 19:35–38 12:12–18
inntog

Pengevekslerne 19:45–4821:12–16 11:15–19
kastes ut av
templet

12:41–44 21:1–4Enkens skjerv

13:1–3724:1–51 12:37–48;Talen om det L&p
17:20–37;annet komme 45:16–60;
21:5–38 JS—M 1:1–55

Jesus helbreder 17:12–14
ti spedalske

Jesu siste påske, 14:10–27 13–1726:14–32 22:1–20
han innstifter
nadverden, gir
instruksjoner til
De tolv og vasker
disiplenes føtter

Jesu lidelse i 14:32–42 22:40–46 2 Ne 9:21–22;26:36–46
MosiahGetsemane
3:5–12;
L&p 19:1–24
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ÅpenbaringMatteus Markus Lukas JohannesBegivenhet
i de siste
dager

Jesus er vintreet 15:1–8

Judas forråder 26:47–50 18:2–314:43–46 22:47–48
Jesus

Jesus blir forhørt 14:53 22:54, 18:24, 2826:57
66–71av Kaifas

27:2, 15:1–5 18:28–38Jesus for Pilatus 23:1–6
11–14

Jesus for 23:7–10
Herodes

Jesus blir 27:27–31 15:15–20 19:1–12
hudstrøket
og hånet

Korsfestelsen 15:24–33 23:32–43 19:18–22 Hel 14:20–27;27:35–44
3 Ne 8:5–22;
10:9

Oppstandelsen 28:2–8 16:5–8 24:4–8

16:14 20:19–23Jesus viser seg 24:13–32,
for disiplene 36–51

Jesus viser seg 20:24–29
for Tomas

Himmelfarten 16:19–20 24:50–53

EVANGELIET, GJENGIVELSEN
AV. Se: Gjengivelsen av
evangeliet

EVANGELIEUTDELING. Se også:
Evangeliets gjengivelse;
Evangelium; Nøkler,
prestedømmets; Prestedømme

En evangelieutdeling er en tidsperiode
hvor Herren har minst én bemyndiget
tjener på jorden med nøklene til det
hellige prestedømme.

Adam, Enok, Noah, Abraham, Moses,
Jesus Kristus, Joseph Smith og andre
innledet alle en ny evangelieutdeling.
Når Herren organiserer en utdeling,

blir evangeliet åpenbart på ny slik at
menneskene i denne utdeling ikke be-
høver å være avhengige av tidligere
utdelinger for å ha kunnskap om frel-
sesplanen. Den utdeling som begynte
med Joseph Smith, er kjent under nav-
net “(evangelie)utdelingen (no. bibel:
‘husholdningen’) i tidenes fylde”.

Himmelens Gud opprettet et rike, Dan
2:44 (L&p 65). I de siste dager vil jeg
utgyte min Ånd over alt kjød, Apg
2:17 (Joel 2:28). Himmelen må huse
Kristus inntil alle ting blir gjenopp-
rettet, Apg 3:21. I utdelingen (hus-
holdningen) i tidenes fylde vil Gud
samle alt til ett i Kristus, Ef 1:10. Jeg
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vil opprette min kirke blant dem,
3 Ne 21:22. Herren overlot nøklene til
sitt rike og en evangelieutdeling for
siste gang, L&p 27:13. Nøklene til denne
evangelieutdeling er overgitt i deres
hender, L&p 110:12–16. Alle nøkler
som tilhører tidligere utdelinger er
blitt gjengitt i evangelieutdelingen i
tidenes fylde, L&p 128:18–21.

EVANGELIST. Se også: Patriark,
patriarkalsk; Patriarkalske
velsignelser

En som fremfører eller forkynner de
gode nyheter om Jesu Kristi evangeli-
um. Joseph Smith lærte at en evange-
list er en patriark. Patriarker kalles og
ordineres under ledelse av De tolv
apostler for å gi spesielle velsignelser
som kalles patriarkalske velsignelser.
Herren kaller noen menn til apostler,
noen til profeter og noen til evangelis-
ter, Ef 4:11. Gjør en evangelists gjerning,
2 Tim 4:5. Vi tror på apostler, profeter,
hyrder, lærere, evangelister, Trosart 1:6.

EVANGELIUM. Se også:
Forløsningsplan; Lære, Kristi;
Evangelieutdeling

Guds frelsesplan muliggjort gjennom
Jesu Kristi forsoning. Evangeliet inne-
holder de evige sannheter — eller lover,
pakter og ordinanser — som er nødven-
dige for å komme tilbake i Guds nærhet.
Gud gjenga evangeliets fylde til jorden i
det nittende århundre gjennom profe-
ten Joseph Smith.
Gå ut i all verden og forkynn evangeli-
et, Mark 16:15. De klare og tydelige
deler av Lammets evangelium er blitt
holdt tilbake, 1 Ne 13:32. Dette er mitt
evangelium, 3 Ne 27:13–21 (L&p 39:6).
Mormons bok inneholder evangeliet i
dets fylde, L&p 20:8–9 (L&p 42:12).
Dette er evangeliet, L&p 76:40–43. Det
melkisedekske prestedømme forvalter
evangeliet, L&p 84:19. Alle mennesker
skal høre evangeliets fylde på sitt eget
tungemål, L&p 90:11. Sønnen forkyn-
te evangeliet til de dødes ånder, L&p
138:18–21, 28–37. Evangeliet ble forkynt

fra begynnelsen av, Moses 5:58. En
beskrivelse av evangeliets første prin-
sipper og ordinanser, Trosart 1:4.

EVIG LIV. Se også: Celestial
herlighet; Krone; Liv;
Opphøyelse; Forsoning

Å leve sammen som familier i Guds
nærhet i all evighet (L&p 132:19–20,
24, 55). Evig liv er Guds største gave til
mennesket.
Du har det evige livs ord, Joh 6:68. Og
dette er det evige liv at de kjenner deg,
den eneste sanne Gud, og Jesus Kristus,
Joh 17:3 (L&p 132:24). Strid troens gode
strid! Grip det evige liv, 1 Tim 6:12.
Menneskene er fri til å velge frihet og
evig liv, 2 Ne 2:27 (Hel 14:31). Å være
åndelig-sinnet er evig liv, 2 Ne 9:39.
Da er dere på den smale sti som fører til
evig liv, 2 Ne 31:17–20. Å tro på Kristus
og holde ut til enden er evig liv, 2 Ne
33:4 (3 Ne 15:9). Den som har evig liv,
er rik, L&p 6:7 (L&p 11:7). Evig liv er
den største av alle Guds gaver, L&p
14:7 (Rom 6:23). De rettferdige vil ha
fred i denne verden og evig liv i den
kommende, L&p 59:23. De som holder
ut til enden, skal motta det evige livs
krone, L&p 66:12 (L&p 75:5). Alle som
dør uten evangeliet og som ville ha
mottatt det om de hadde fått leve, er
arvinger til det celestiale rike, L&p
137:7–9. Guds gjerning og herlighet er
å tilveiebringe mennesket udødelighet
og evig liv, Moses 1:39. Gud gir evig
liv til dem som er lydige, Moses 5:11.

EVIGE FADER. Se: Fader i
himmelen; Gud, guddommen

EVIGE PAKT. Se: Nye og evige
pakt; Pakt

FADER I HIMMELEN. Se også:
Gud, guddommen

Far til alle menneskers ånder (Sal 82:6;
Mat 5:48; Joh 10:34; Rom 8:16–17; Gal
4:7; 1 Joh 3:2). Jesus er den Enbårne
Sønn i kjødet. Mennesket er blitt befalt
å være lydig og ærbødig mot Faderen
og be til ham i Jesu navn.
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Hvis dere tilgir menneskene, vil deres
himmelske Fader også tilgi dere,
Mat 6:14 (Mat 18:35; 3 Ne 13:14)
[Norsk bibel, 1988 bruker formen ”far”].
Deres himmelske Fader vet at dere
trenger til alt dette, Mat 6:26–33 (3 Ne
13:26–33). Hvor meget mer skal da
deres himmelske Fader gi Den Hellige
Ånd til dem som ber ham? Luk 11:11–
13. Lovet være Gud, vår Herre Jesu
Kristi Fader, Ef 1:3. Dere står i evig gjeld
til deres himmelske Fader, Mosiah 2:34.
Kristus forherliget Faderens navn,
Ether 12:8. De hellige skulle bære vit-
nesbyrd om sine forfølgelser før Fade-
ren kommer frem fra sitt skjulested,
L&p 123:1–3, 6. Vi opplevde store og
strålende velsignelser fra vår himmel-
ske Fader, JS—H 1:73.

FADERVÅR. Se også: Bønn

En bønn Frelseren ba for sine disipler
og som danner et mønster for all bønn
(Mat 6:9–13; 3 Ne 13:9–13).

FALL, ADAM OG EVAS. Se også:
Adam; Død, fysisk; Død,
åndelig; Dødelig, dødelighet;
Eva; Forløse, forløst, forløsning;
Forløsningsplan; Jesus Kristus;
Naturlige menneske; Forsoning

Den prosess som førte til at menneske-
ne på denne jorden ble dødelige. Da
Adam og Eva spiste av den forbudte
frukt, ble de dødelige — de ble med
andre ord underlagt synd og død.
Adam ble det “første kjød” på jorden
(Moses 3:7). Åpenbaring i de siste dager
gjør det klart at fallet er en velsignelse,
og Adam og Eva skulle derfor hedres
som menneskehetens første foreldre.

Fallet var et nødvendig skritt i men-
neskets fremgang. Fordi Gud visste at
fallet ville finne sted, hadde han sørget
for en Frelser i det førjordiske liv. Jesus
Kristus kom i tidens midte for å sone
for Adams fall og også for menneskets
individuelle synder under forutsetning
av omvendelse.

Den dag du eter av det, skal du visselig
dø, 1M 2:17 (Moses 3:17). Så tok hun

av frukten og åt, 1M 3:6 (Moses 4:12).
For likesom alle dør i Adam, slik skal
også alle bli gjort levende i Kristus,
1 Kor 15:22. Hele menneskeheten var i
en fortapt og fallen tilstand, 1 Ne 10:6.
Veien er beredt fra menneskets fall,
2 Ne 2:4. Etter at Adam og Eva hadde
spist av den forbudte frukt, ble de dre-
vet ut av Edens hage, 2 Ne 2:19. Adam
falt for at mennesket kunne bli til,
2 Ne 2:15–26. Det naturlige menneske
er en fiende av Gud og har vært det
fra Adams fall, Mosiah 3:19. Aaron
underviste Lamonis far om fallet, Alma
22:12–14. En forsoning må utføres, el-
lers er hele menneskeheten fallen og
fortapt, Alma 34:9. Våre første forel-
dre ble utestengt fra Herrens nærhet
både timelig og åndelig, Alma 42:2–15
(Hel 14:16). På grunn av fallet er vår
natur ond, Ether 3:2. Ved overtredelse
av disse hellige lover ble mennesket et
fallent menneske, L&p 20:20 (L&p
29:34–44). Fordi du har falt, kan du bli
forløst, Moses 5:9–12. På grunn av over-
tredelse kommer fallet, Moses 6:59.
Menneskene vil bli straffet for sine
egne synder, Trosart 1:2.

FAMILIE. Se også: Barn; Ekteskap;
Far, kjødelig; Gifte seg; Mor

Slik det er brukt i Skriftene, består en
familie av mann, hustru og barn og i
enkelte tilfeller også av andre slektnin-
ger som bor i samme hus eller sammen
med et familieoverhode. En familie kan
også være en enslig mor eller far med
barn, mann og hustru uten barn, eller
også en enslig som bor alene.
Generelt om familier: I deg skal alle
jordens familier velsignes, 1M 12:3
(1M 28:14; Abr 2:11). Jeg vil være alle
Israels familiers Gud, Jer 31:1. Han er
den rette far for alt som kalles familie i
himmelen og på jorden, Ef 3:14–15.
Adam og Eva fikk barn, ja, hele jordens
familie, 2 Ne 2:20. Herligheten skal
være en fortsettelse av ætten evindelig
og alltid, L&p 132:19. Jeg vil gi ham
evige livs kroner i de evige verdener,
L&p 132:55. Besegling av barn til for-
eldre utgjør en del av det store arbeide
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som skal utføres i tidenes fylde, L&p
138:48. Til mann og kvinne skapte jeg
dem, og sa til dem: Vær fruktbare og
bli mange, Moses 2:27–28. Det er ikke
godt for mennesket å være alene,
Moses 3:18. Adam og Eva arbeidet
sammen, Moses 5:1.

Foreldrenes ansvar: Abraham skal befa-
le sine barn, og de skal følge Herrens
vei, 1M 18:17–19. Du skal innprente
disse ord i dine barn, 5M 6:7 (5M
11:19). Den som elsker sin sønn, tukter
ham, Ord 13:24 (Ord 23:13). Lær den
unge den vei han skal gå, Ord 22:6.
Nyt livet med en hustru som du el-
sker, Pred 9:9. Alle dine barn skal væ-
re lært av Herren, Jes 54:13 (3 Ne
22:13). Oppdra dem med Herrens tukt
og formaning, Ef 6:1–4 (Enos 1:1). Den
som ikke har omsorg for sine egne, har
fornektet troen, 1 Tim 5:8. Han for-
mante dem med en øm fars kjærlighet,
1 Ne 8:37. Vi taler om Kristus så våre
barn kan vite hvilken kilde de må se
hen til, 2 Ne 25:26. Deres menn og
hustruer elsker sine barn, Jak bok 3:7.
Lær dem å elske hverandre og tjene
hverandre, Mosiah 4:14–15. Dere skal
forsvare deres familier like til blodsut-
gytelse, Alma 43:47. Be i deres familier
så deres hustru og deres barn må bli
velsignet, 3 Ne 18:21. Foreldre skal un-
dervise sine barn i evangeliet, L&p
68:25. Enhver mann skal sørge for sin
familie, L&p 75:28. Alle barn har krav
på underhold av sine foreldre, L&p
83:4. Oppdra deres barn i lys og sann-
het, L&p 93:40. Sett ditt eget hus i
orden, L&p 93:43–44, 50. Prestedøms-
bærere skulle øve innflytelse på andre
bare ved oppriktig kjærlighet, L&p
121:41. Adam og Eva kunngjorde alle
ting for sine barn, Moses 5:12.

Barnas ansvar: Hedre din far og din
mor, 2M 20:12. Hør, min sønn, på din
fars tilrettevisning, Ord 1:8 (Ord 13:1;
23:22). Jesus var lydig mot sine forel-
dre, Luk 2:51. Jesus gjorde sin Faders
vilje, Joh 6:38 (3 Ne 27:13). Vær lydige
mot deres foreldre, i Herren, Ef 6:1
(Kol 3:20). Hvis barna omvender seg,

skal din vrede vendes bort, L&p 98:45–
48. Evas trofaste døtre tilba den sanne
og levende Gud, L&p 138:38–39.
Den evige familie: Lære og pakter for-
klarer at ekteskapet og familieforhol-
det er evig. Celestialt ekteskap og en
fortsettelse av familieenheten gjør det
mulig for mann og hustru å bli guder
(L&p 132:15–20).

FANGENSKAP. Se også: Fri, frihet
Å være i fysisk eller åndelig trelldom.
Det var for sin misgjernings skyld Is-
raels hus ble bortført, Esek 39:23. Om
noen fører i fangenskap, han går i fan-
genskap, Åp 13:10. De ugudelige vil bli
ført i fangenskap av djevelen, 1 Ne
14:4, 7. Menneskene er fri til å velge
frihet og evig liv, eller fangenskap og
død, 2 Ne 2:27. Kjødets vilje gir djeve-
lens ånd makt til å ta til fange, 2 Ne
2:29. Har dere bevart deres fedres fan-
genskap tydelig i erindringen? Alma
5:5–6. De som forherder sine hjerter,
blir tatt til fange av djevelen, Alma
12:11. Dere må alltid våke og be, så dere
ikke blir fristet av djevelen og blir ført
bort av ham som fanger, 3 Ne 18:15.

FAR, KJØDELIG. Se også: Familie;
Foreldre; Patriark, patriarkalsk;
Patriarkalske velsignelser

En hellig tittel til en mann som har fått
et barn på naturlig vis eller ved lovfor-
melig adopsjon.
Hedre din far og din mor, 2M 20:12
(5M 5:16; Mat 19:19; Mosiah 13:20). En
far refser den sønn han har kjær, Ord
3:12. Fedre, vekk ikke sinne hos barna
deres, Ef 6:1–4. Jeg ble undervist endel
i all min fars lærdom, 1 Ne 1:1. Min far
var en rettferdig mann, for han under-
viste meg, Enos 1:1. Alma ba for sin
sønn, Mosiah 27:14. Alma ga befalin-
ger til sine sønner, Alma 36–42. Hela-
man oppkalte sine sønner etter deres
forfedre, Hel 5:5–12. Mormon husket
alltid sin sønn i sine bønner, Moroni
8:2–3. Store ting kan bli forlangt av
deres fedres hender, L&p 29:48. Enhver
mann er forpliktet til å sørge for sin
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egen familie, L&p 75:28. Han ba meg
gå til min far, JS—H 1:49.

FARAO. Se også: Egypt; Egyptus
Eldste sønn av Egyptus, som var Kams
datter (Abr 1:25). Det var også den tit-
tel Egypts konger ble gitt (Abr 1:27).

FARISEERE. Se også: Jøder
En religiøs gruppe blant jødene i Det
nye testamente. Navnet antyder det å
være adskilt eller skilt ut. Fariseerne
roste seg av at de strengt etterlevde
Moseloven og holdt seg borte fra alt
som hadde med hedningefolkene å gjø-
re. De trodde på et liv etter døden, på
oppstandelsen og at det fantes engler
og ånder. De trodde også at muntlig
lov og tradisjoner (vedtekter) var like
viktige som skrevne lover. Deres lære
gjorde gudsdyrkelse til et spørsmål om
å følge et regelverk, og bidro til åndelig
hovmot. De var årsak til at mange jøder
tvilte på Kristus og hans evangelium.
Frelseren fordømte fariseerne og deres
virksomhet i Matteus 23, Markus 7:1–
23, og i Lukas 11:37–44.

FASTE. Se også: Almisser; Fattig;
Offergaver, offer; Velferd

Å avstå frivillig fra å spise og drikke i
den hensikt å komme nærmere Herren
og be om hans velsignelser. Når enkelt-
personer eller grupper faster, skulle de
også be om å forstå Guds vilje, og utvik-
le større åndelig styrke. Faste er alltid
blitt praktisert av sanne troende.

I Kirken i dag blir én sabbatsdag
hver måned avsatt til faste. I denne
tiden avstår Kirkens medlemmer fra
mat og vann i fire og tyve timer og
betaler dessuten til Kirken det penge-
beløp de ville ha brukt på mat til disse
måltidene. Dette beløpet kalles faste-
offer. Kirken bruker fasteofferet til å
hjelpe de fattige og trengende.
Vi fastet og søkte vår Gud, Esra 8:21–
23, 31. Jeg fastet og ba for himmelens
Guds åsyn, Neh 1:4. Hold faste for
min skyld, så dere hverken eter eller
drikker noe i tre døgn, Ester 4:16. Jeg
ydmyket min sjel med faste, Sal 35:13.

Er dette den faste jeg finner behag i?
Jes 58:3–12. Da vendte jeg mitt ansikt
til Gud Herren for å søke ham med
bønn og faste, Dan 9:3. Vend om til
meg av hele deres hjerte og med faste,
Joel 2:12. Da trodde folket i Ninive på
Gud og ropte ut en faste, Jon 3:5. Jesus
fastet i førti dager, Mat 4:2 (2M 34:28;
1 Kong 19:8; Luk 4:1–2). La ikke men-
neskene se at du faster, Mat 6:18
(3 Ne 13:16). Dette slag farer ikke ut
uten ved bønn og faste, Mat 17:21
Vedbli i faste og bønn, Omni 1:26
(4 Ne 1:12). De begynte å faste og be til
Herren sin Gud, Mosiah 27:22. Jeg har
fastet og bedt i mange dager for å få
vite disse ting, Alma 5:46. Guds barn
kom sammen og forente seg i faste
og mektig bønn, Alma 6:6. Mosiahs
sønner hadde hengitt seg til mye faste
og bønn, Alma 17:3, 9. En tid med faste
og bønn fulgte etter mange nephitters
død, Alma 28:5–6. De fastet og ba
mye, Alma 45:1 (Hel 3:35). Tilbered
din mat i hjertets oppriktighet så din
faste kan være fullkommen, L&p 59:13–
14. Vedbli i bønn og faste, L&p 88:76.

FATTIG. Se også: Almisser; Faste;
Offergaver, offer; Velferd;
Ydmyk, ydmykhet

I Skriftene kan fattig sikte til (1) menne-
sker som mangler nødvendige materi-
elle ting som mat, klær og husly, eller
(2) mennesker som er ydmyke og ikke
stolte.
Fattig på materielle ting: Du skal ikke
lukke din hånd for din fattige bror,
5M 15:7. Den ugudelige forfølger i sin
stolthet de fattige, Sal 10:2. Den som
gir til den fattige, skal ikke lide nød,
Ord 28:27. La den hjemløse komme i
hus, Jes 58:6–7. Vil du være fullkom-
men, da gi til de fattige, Mat 19:21
(Mark 10:21; Luk 18:22). Har ikke Gud
utvalgt dem som er fattige i denne ver-
den? Jak brev 2:5. Ettersom de er rike,
forakter de de fattige, 2 Ne 9:30. Hvis
dere ønsker å bevare en forlatelse for
deres synder, må dere gi av deres mid-
ler til de fattige, Mosiah 4:26. De delte
sine midler med de fattige, Alma 1:27.
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Hvis dere viser bort de trengende, er
deres bønner forgjeves, Alma 34:28.
Nephittene hadde alle ting felles, og
det var ingen rike eller fattige, 4 Ne
1:3. Du skal huske de fattige, L&p
42:30 (L&p 52:40). Ve dere fattige hvis
hjerte ikke er sønderknust, L&p 56:17–
18. De fattige skal komme til Lammets
bryllup, L&p 58:6–11. Biskopen skal
oppsøke de fattige, L&p 84:112. Omsor-
gen for de fattige ivaretas av evangeli-
ets lov, L&p 104:17–18. Det var ingen
fattige iblant dem, Moses 7:18.
Fattig i ånden: Mer velsignet er de som
ydmyker seg uten å være tvunget til
det på grunn av fattigdom, Alma 32:4–
6, 12–16. Velsignet (salige) er de fatti-
ge i ånden som kommer til meg,
3 Ne 12:3 (Mat 5:3). Evangeliet skal bli
forkynt for de fattige og saktmodige,
L&p 35:15.

FAYETTE, NEW YORK (USA)
Det sted hvor gården lå som Peter
Whitmer sen. eide, og hvor mange
åpenbaringer ble gitt til profeten Joseph
Smith jr. Her ble Kirken organisert den
6. april 1830, og Herrens røst ble hørt
(L&p 128:20).

FELLES SAMTYKKE. Se også: Jesu
Kristi Kirke; Oppholde Kirkens
ledere

Det prinsipp som gir Kirkens medlem-
mer anledning til å oppholde dem som
er kalt til å tjene i Kirken, og også støt-
te andre avgjørelser som tas i Kirken,
og som krever deres støtte. Som regel
viser man sin støtte ved å rekke opp
høyre hånd.

Jesus Kristus står som overhode for
sin Kirke. Gjennom Den Hellige Ånds
inspirasjon veileder han Kirkens lede-
re i viktige handlinger og avgjørelser.
Imidlertid har alle Kirkens medlemmer
en rett og et privilegium til å støtte eller
la være å støtte handlinger som utføres,
og avgjørelser som tas av deres ledere.
Og hele folket svarte med én røst, 2M
24:3 (4M 27:18–19). Apostlene og eldste-
ne kom til enighet, Apg 15:25. Ingen

skal ordineres uten menighetens sam-
tykke, L&p 20:65–66. Alle ting skal ut-
føres med felles samtykke, L&p 26:2
(L&p 28:13). La alle ting bli gjort ved
felles samtykke, L&p 104:21.

FELLESSKAP. Se også: Enhet,
enighet; Kjærlighet

For siste-dagers-hellige betyr fellesskap
at man tilbyr sitt vennskap, tjeneste, at
man oppløfter og styrker andre.
Elsk din neste som deg selv, 3M 19:18
(Mat 19:19; L&p 59:6). Når du en gang
omvender deg, da styrk dine brødre,
Luk 22:32. Dere er mine disipler hvis
dere har kjærlighet til hverandre, Joh
13:35. Fø mine får, Joh 21:15–17. De ba
oss om å få være med i fellesskapet i
tjeneste for de hellige, 2 Kor 8:1–5.
Vårt fellesskap er med Faderen og
med hans Sønn, 1 Joh 1:3. Nephitter og
lamanitter hadde samkvem med hver-
andre, Hel 6:3. La enhver akte sin bror
som seg selv, L&p 38:24–25. Hvis dere
ikke er ett, er dere ikke mine, L&p
38:27. Jeg mottar dere i fellesskapet, og
lover å være deres venn og bror,
L&p 88:133.

FEMTE MOSEBOK
(DEUTERONOMIUM). Se også:
Pentateuken

Deuteronomium (gresk) betyr “repe-
tisjon av loven” og er den femte boken
i Det gamle testamente.

Femte Mosebok inneholder de tre
siste talene Moses holdt på Moabs
sletter like før han ble forvandlet. Den
første talen (kapittel 1–4) er en innled-
ning. Den andre (kapittel 5–26) faller i
to deler: (1) kapittel 5–11 — De ti bud
og en praktisk forklaring av dem; og
(2) kapittel 12–26 — en lovsamling
som utgjør selve kjernen i hele boken.
Den tredje talen (kapittel 27–30) inne-
holder en høytidelig fornyelse av pak-
ten mellom Israel og Gud, og en
kunngjøring av de velsignelser som
følger av lydighet, samt hvilke forban-
nelser ulydighet medfører. Kapittel
30–34 forteller om hvordan loven ble
overlevert til levittene, om Moses’
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avskjedssang og siste velsignelse,
samt hvordan han forlot dem.

FIENDSKAP. Se også: Hevn;
Kjærlighet; Misunnelse

I Skriftene betyr ordet motsetningsfor-
hold, opposisjon og hat.
Jeg vil sette fiendskap mellom deg og
kvinnen, 1M 3:15 (Moses 4:21). Kjødets
attrå er fiendskap mot Gud, Rom 8:7.
Vennskap med verden er fiendskap
mot Gud, Jak brev 4:4. På den dag skal
fiendskap opphøre for mitt åsyn,
L&p 101:26.

FILEMON. Se også: Paulus
En kristen mann i Det nye testamente
som eide slaven Onesimus som rømte
og ble med Paulus. Paulus sendte On-
esimus tilbake til Filemon med et brev
hvor han ba Filemon tilgi slaven.

FILEMON, BREVET TIL. Se også:
Paulus; Paulus’ brev

En bok i Det nye testamente hentet fra
et brev skrevet av Paulus. Paulus’
brev til Filemon er et privat brev om
Onesimus, en slave som hadde røvet
sin herre, Filemon, og rømt til Rom.
Paulus sendte ham tilbake til hans
herre i Kolossæ sammen med Tykikus
som overbragte Paulus’ brev til kolos-
serne. Paulus ba om at Onesimus ble
tilgitt og tatt tilbake som en med-kris-
ten. Paulus skrev dette brevet første
gang han satt fengslet i Rom.

FILIP
I Det nye testamente fortelles det at Filip
fra Betsaida var en av Frelserens første
tolv apostler (Mat 10:2–4; Joh 1:43–45).

En annen Filip var en av de syv som
ble utvalgt til å hjelpe de tolv apostler
(Apg 6:2–6). Han forkynte i Samaria
og for en etiopisk hoffmann (Apg 8).

FILIPPERNE, BREVET TIL. Se også:
Paulus; Paulus’ brev

Et brev som Paulus skrev til de hellige i
Filippi mens han første gang satt fengs-
let i Rom, og som vi nå har som Brevet
til filipperne i Det nye testamente.

I kapittel 1 hilser Paulus menigheten,
og instruerer dem om enhet, ydmyk-
het og standhaftighet. I kapittel 2 blir
det understreket at alle skal bøye seg
for Kristus, og at alle må utarbeide sin
egen frelse. I kapittel 3 forteller Paulus
at han har ofret alt for Kristus, og i
kapittel 4 takker han de hellige i Filip-
pi for den hjelp de har gitt ham.

FILISTRENE
I Det gamle testamente en stamme som
opprinnelig kom fra Kaftor (Amos 9:7)
og som før Abrahams tid (1M 21:32)
slo seg ned ved den fruktbare kysten
av Middelhavet — fra Joppe til den
egyptiske ørken. I mange år lå filistre-
ne i strid med israelittene. Til slutt ble
navnet på filistrenes territorium —
Palestina — det vanlige navn på hele
Det hellige land.
Israelittene var i trelldom under filis-
trene i førti år, Dom 13:1. Samson kjem-
pet mot filistrene, Dom 13–16. Goliat
var en filister fra Gat, 1 Sam 17. David
seiret over filistrene, 1 Sam 19:8.

FJERDE MOSEBOK. Se også:
Pentateuken

Den fjerde boken i Det gamle testamen-
te — skrevet av Moses. Fjerde Mosebok
forteller om hvordan Israel vandret
fra Sinai til Moabs sletter på grensen
til Kana÷an. En av de viktige læreset-
ninger vi finner her, er at Guds folk må
vandre ved tro, og stole på hans løfter
hvis de ønsker at det skal gå dem vel.
Den forteller at Gud straffet Israel for
ulydighet, og gir opplysninger om
Israels lover. Bokens engelske navn er
Numbers og dens greske Numeri, som
har sin bakgrunn i at tall og opptellin-
ger har en bred plass i denne boken
(4M 1–2, 26).

Kapittel 1–10 forteller om israelitte-
ne som forbereder seg til å forlate Sinai.
Kapittel 11–14 beskriver selve van-
dringen, forteller om spioner som sen-
des inn i Kana÷an, og at Israel nekter å
dra inn i det lovede land. I kapittel
15–19 hører vi om forskjellige lover og
historiske begivenheter. Kapittel 20–36
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forteller historien om folkets siste år i
villmarken.

FLID
Vedvarende, tapper innsats, spesielt
når det gjelder å tjene Herren og holde
hans bud.
Hør på meg med all flid, Jes 55:2. Gud
lønner dem som flittig søker ham, Heb
11:6. Legg derfor all flid på at dere i
troen viser dyd, 2 Pet 1:5. Undervis
Guds ord med all flid, Jak bok 1:19. De
hadde studert Skriftene flittig, Alma
17:2. De var villige til med all flid å
holde Herrens bud, 3 Ne 6:14. La oss
arbeide flittig, Moroni 9:6. Arbeid iv-
rig for en god sak, L&p 58:27. Vær ikke
dovne, men arbeid av all makt, L&p
75:3. Gi flittig akt på det evige livs ord,
L&p 84:43. La enhver lære sin plikt og
virke med all flid, L&p 107:99.

FORAKTE. Se: Hate, hat

FORBANNE, FORBANNELSER.
Se også: Banning; Fordømme,
fordømmelse

En forbannelse, slik ordet er brukt i
Skriftene, vil si at guddommelig lov
kommer til anvendelse. Den åpner ad-
gang for eller innebærer straffedom-
mer, og forteller hvilke konsekvenser
dette har for en ting, en person eller
for et folk, først og fremst på grunn av
urettferdighet. Forbannelser er en til-
kjennegivelse av Guds guddommelige
kjærlighet og rettferdighet. De kan ned-
kalles direkte av Gud selv eller uttales
av hans bemyndigede tjenere. Av og til
er det bare Gud som kjenner den fulle
og hele begrunnelse for en forbannelse.
En forbannet tilstand rammer dessuten
også dem som bevisst er ulydige mot
Gud, og derved trekker seg bort fra
Herrens Ånd.

Herren kan fjerne forbannelser når
en enkeltperson eller et folk har tro på
Jesus Kristus og er lydige mot evange-
liets lover og ordinanser (Alma 23:16–
18; 3 Ne 2:14–16; Trosart 1:3).
Gud forbannet slangen for å ha dåret
Adam og Eva, 1M 3:13–15 (Moses

4:19–21). Jorden (marken) ble forban-
net på grunn av Adam og Eva, 1M
3:17–19 (Moses 4:23–25). Herren for-
bannet Kain fordi han drepte Abel,
1M 4:11–16 (Moses 5:22–41). Herren
forbannet Kana÷an og hans etterkom-
mere, 1M 9:25–27 (Moses 7:6–8; Abr
1:21–27). Israel vil bli velsignet når de
er lydige mot Gud, men vil bli forban-
net når de er ulydige, 5M 28:1–68
(5M 29:18–28). Gehasi og hans etter-
kommere ble forbannet med Na’amans
spedalskhet, 2 Kong 5:20–27. Herren
forbannet nasjonen Israel i fordums
tid fordi den ikke betalte tiende og of-
fergaver, Mal 3:6–10. Jesus forbannet
et fikentre, og det døde, Mark 11:11–14,
20–21. Jesus forbannet byene Korasin,
Betsaida og Kapernaum, Luk 10:10–
15. Fordi lamanittene ikke ville lytte
til Herren, ble de forbannet og adskilt
fra Herrens nærhet, 2 Ne 5:20–24. Alle
innbys til å komme til Gud, 2 Ne 26:33.
Herren skal forbanne dem som bedri-
ver hor, Jak bok 2:31–33. Nephittene
skulle bli mer forbannet enn lamanit-
tene hvis de ikke omvendte seg,
Jak bok 3:3–5. Opprørske mennesker
bringer forbannelser over seg selv,
Alma 3:18–19 (5M 11:26–28). Korihor
ble forbannet fordi han ledet menneske-
ne bort fra Gud, Alma 30:43–60. Herren
forbannet nephittenes landområder og
rikdommer på grunn av folkets misgjer-
ninger, Hel 13:22–23 (2 Ne 1:7; Alma
37:31). Herren forbannet de ugudelige
jaredittene, Ether 9:28–35. Kristi for-
soning fjerner Adams forbannelse fra
små barn, Moroni 8:8–12. De som ven-
der seg bort fra Herren, blir forbannet,
L&p 41:1. Jorden vil bli slått med en
forbannelse hvis det ikke finnes et
sammenføyende ledd mellom fedre
og barn, L&p 128:18 (Mal 4:5–6).

Banning: Å banne er å bruke et språk
som er vanhellig, gudsbespottende eller
som uttrykker forakt.

Folk skal ikke banne sin far eller mor,
2M 21:17 (Mat 15:4). Bann ikke dem
som hersker over dere, 2M 22:28 (Pred
10:20). Menn og kvinner skal ikke
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banne Gud, 3M 24:13–16. Peter forban-
net seg da han benektet at han kjente
Jesus, Mat 26:69–74. Ugudelige ne-
phitter forbannet Gud og ønsket å dø,
Mormon 2:14.

FORBUDTE FRUKT. Se: Eden; Fall,
Adam og Evas

FORBUND. Se: Hemmelige forbund

FORDYPE SEG. Se også: Bønn;
Åpenbaring

Å meditere og tenke dypt, ofte over
Skriftene eller andre ting som er av
Gud. Kombinert med bønn, kan man
ved å fordype seg i det som er av Gud,
motta åpenbaring og forståelse.
Maria tok vare på alle disse ord og
grunnet på dem i sitt hjerte, Luk 2:19.
Mens jeg satt og overveide dette i mitt
hjerte, ble jeg ført bort, 1 Ne 11:1. Mitt
hjerte fordyper seg i Skriftene, 2 Ne
4:15. Nephi dro avgårde og grunnet på
det Herren hadde vist ham, Hel 10:2–3.
Gå hjem og overvei de ting jeg har sagt,
3 Ne 17:3. Minnes hvor barmhjertig
Herren har vært og overvei det i deres
hjerter, Moroni 10:3. Grunne på det
du har mottatt, L&p 30:3. Mens vi me-
diterte over disse ting, rørte Herren
ved vår forstands øyne, L&p 76:19. Jeg
satt på mitt værelse i dype tanker over
Skriftene, L&p 138:1–11. Igjen og igjen
overveide jeg det, JS—H 1:12.

FORDØMME, FORDØMMELSE.
Se også: Djevel; Dom, den siste
eller endelige; Død, åndelig;
Dømme, dom; Fortapelsens
sønner; Helvete

Slik det er brukt i Skriftene, har ordet
fordømmelse to betydninger: (1) Å døm-
me eller bli funnet skyldig av Gud, (2)
Å bli stanset i sin åndelige fremgang
og nektet adgang til Guds nærvær.
Å dømme eller bli funnet skyldig av Gud:
Gud fordømmer den som farer med
svik, Ord 12:2. Herren refser oss for at
vi ikke skal bli fordømt sammen med
verden, 1 Kor 11:32. Våre ord, gjernin-
ger og tanker vil fordømme oss, Alma

12:14. Ved å vite noe og ikke gjøre det
kommer menneskene under fordøm-
melse, Hel 14:19. Hvis vi slutter å arbei-
de, kommer vi under fordømmelse,
Moroni 9:6. Den som ikke tilgir sin bror,
står fordømt for Herren, L&p 64:9. Den
som synder mot det større lys, skal få
større fordømmelse, L&p 82:3. Hele
Kirken er under fordømmelse inntil
de omvender seg og kommer ihu Mor-
mons bok, L&p 84:54–57.
Å bli stanset i sin åndelige fremgang:
“Fordømmelse” innebærer her at man
blir nektet adgang til Guds nærhet og
hans herlighet. Det er forskjellige gra-
der av fordømmelse. Alle som ikke
oppnår fylden av celestial opphøyelse,
vil til en viss grad ha begrenset frem-
gang og begrensede rettigheter, og vil
i samme grad være fordømt.
Ve dere hyklere, dere skal få dess stren-
gere fordømmelse, Mat 23:14. Den som
spotter Den Hellige Ånd, er i fare for
evig fordømmelse, Mark 3:29. De som
har gjort ondt, vil komme frem til dom-
mens oppstandelse, Joh 5:29 (3 Ne 26:5).
Den som eter og drikker uverdig, eter
og drikker seg selv til fordømmelse,
1 Kor 11:29 (3 Ne 18:28–29). Den som
ikke vil omvende seg, bli døpt og hol-
de ut til enden, må bli fordømt, 2 Ne
9:24 (Mark 16:16; Ether 4:18; L&p 68:9;
84:74). De ugudelige vil være mer
ulykkelige ved å bo hos Gud enn med
de fordømte sjeler i helvete, Morm 9:4.
Den som ikke gjør noe før han blir be-
falt, er fordømt, L&p 58:29. Den som
mottar en fylde av den nye og evige
pakt, må holde loven, ellers vil han bli
fordømt, L&p 132:6.

FORELDRE. Se også: Far, kjødelig;
Mor

Far og mor. Verdige menn og hustruer
som er behørig viet og beseglet i et
Guds tempel, kan fortsette sin oppga-
ve med å være foreldre i all evighet.
Dere barn, vær lydige mot deres for-
eldre, Ef 6:1–3 (Kol 3:20). Adam og
Eva var våre første foreldre, 1 Ne 5:11.
Forbannelsen kan bli lagt på deres
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foreldres hoder, 2 Ne 4:6. Lær foreldre
at de må omvende seg og bli døpt,
Moroni 8:10. Foreldre blir befalt å un-
dervise sine barn i evangeliet, L&p
68:25. Alle barn har krav på underhold
av sine foreldre, L&p 83:4. Foreldre-
nes synder kan ikke legges på barnas
hoder, Moses 6:54.

FORENTE ORDEN. Se også: Innvie,
innvielsesloven

En organisasjon hvor de hellige i den
gjenopprettede kirkes første dager
forsøkte å etterleve innvielsesloven.
Menneskene delte eiendom, varer og
fortjeneste, og mottok disse ting i hen-
hold til ønsker og behov (L&p 51:3;
78:1–15; 104).
Dere skal være likestilt i timelige ting,
L&p 70:14. De hellige skulle organiseres
så de var likestilt i alle ting, L&p 78:3–11
(L&p 82:17–20). Herren ga en åpenba-
ring og et bud til Den forente orden,
L&p 92:1. John Johnson skulle bli med-
lem av Den forente orden, L&p 96:6–9.
Herren ga generelle retningslinjer for
hvordan Den forente orden skulle dri-
ves, L&p 104. Mitt folk er ikke knyttet
sammen slik det celestiale rikes lov
forlanger, L&p 105:1–13.

FORFENGELIG. Se: Verdiløs

FORFØLGE, FORFØLGELSE.
Se også: Motgang

Å pine og plage andre på grunn av
deres tro eller sosiale status, å sjikane-
re eller undertrykke.
Salige er de som blir forfulgt for rett-
ferdighets skyld, Mat 5:10 (3 Ne
12:10). Be for dem som forfølger dere,
Mat 5:44 (3 Ne 12:44). For ettersom de
er rike, forakter de de fattige og forføl-
ger de saktmodige, 2 Ne 9:30 (2 Ne
28:12–13). De rettferdige som ser
fremover til Kristus til tross for all for-
følgelse, skal ikke omkomme, 2 Ne
26:8. Alle disse ting skal gi deg erfa-
ring, L&p 122:7.

FORHENG. Se: Slør

FORJETTELSENS HELLIGE ÅND.
Se også: Hellige Ånd

Den Hellige Ånd er Forjettelsens
Hellige Ånd (Apg 2:33). Han bekrefter
at menneskenes rettferdige handlin-
ger, ordinanser og pakter er akseptable
for Gud. Forjettelsens Hellige Ånd
vitner for Faderen at de frelsende
ordinanser er blitt korrekt utført og at
paktene som er forbundet med dem,
er blitt holdt.
De som blir beseglet ved Forjettelsens
Hellige Ånd, mottar alt som Faderen
har, L&p 76:51–60, Ef 1:13–14. Alle
pakter og handlinger må bli beseglet
av Forjettelsens Hellige Ånd hvis de
skal være gyldige etter dette liv, L&p
132:7, 18–19, 26.

FORKLARELSE (TRANSFIGURA-
TION). Se også: Jesus Kristus;
Prestedømmets nøkler

En tilstand de personer befinner seg i
som midlertidig har forandret sitt ut-
seende og sin natur — de er med andre
ord blitt løftet opp på et høyere ånde-
lig plan — så de kan tåle himmelske
skapningers nærvær og herlighet.
Kristi forklarelse: Peter, Jakob og Johan-
nes så Herren herliggjort og forklaret
foran seg. Tidligere hadde Herren lovet
at Peter skulle motta nøklene til him-
melens rike (Mat 16:13–19; 17:1–9;
Mark 9:2–10; Luk 9:28–36; 2 Pet 1:16–
18). Under denne viktige begivenhet ga
Frelseren, Moses og Elias (Elijah) —
ifølge løfte — prestedømmets nøkler
til Peter, Jakob og Johannes. Med disse
nøkler hadde apostlene fullmakt til
å fortsette rikets arbeide etter Jesu
himmelfart.

Joseph Smith lærte at på forklarel-
sens berg ble Peter, Jakob og Johannes
også forklaret, og i et syn så de jorden
slik den vil bli i sin fremtidige forher-
ligede tilstand (L&p 63:20–21). De så
Moses og Elijah — to forvandlede
skapninger — og de hørte Faderens
røst som sa: “Dette er min Sønn, den
elskede! I ham har jeg velbehag. Hør
ham!” (Mat 17:5).
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Forklarede skapninger: De så Israels
Gud, 2M 24:9–11. Huden på hans an-
sikt skinte mens han talte med Gud,
2M 34:29 (Mark 9:2–3). Jesu ansikt
skinte, Mat 17:2 (Mark 9:2–3). Israel
tålte ikke å se glansen i Moses’ ansikt,
2 Kor 3:7. Abinadis ansikt skinte med
umåtelig glans, Mosiah 13:5–9. Det så
ut som om de var omkranset av ild,
Hel 5:23, 36, 43–45 (3 Ne 17:24; 19:14).
De var like hvite som Jesu ansikt, 3 Ne
19:25. De følte det som en forvandling,
3 Ne 28:15. Intet menneske har noen-
sinne i kjødet sett Gud uten å være
levendegjort av Ånden, L&p 67:10–12.
Ved Åndens kraft ble våre øyne åpnet,
L&p 76:12. Guds herlighet hvilte på
Moses, Moses 1:2. Hans herlighet hvilte
på meg, og jeg skuet hans ansikt, for
jeg ble forklaret, Moses 1:11. Jeg så
himlene åpne seg, og jeg ble ikledd
herlighet, Moses 7:3–4.

FORKYNNE. Se også: Evangelium;
Misjonærarbeide

Å gi et budskap som gir en bedre forstå-
else av et prinsipp eller en læresetning
i evangeliet.
Herren har salvet meg til å forkynne et
godt budskap for de elendige, Jes 61:1
(Luk 4:16–21). Stå opp, gå til Ninive,
og rop ut i den, Jon 3:2–10. Fra den tid
begynte Jesus å forkynne, Mat 4:17.
Gå ut i all verden og forkynn evangeli-
et for all skapningen, Mark 16:15. Vi
forkynner Kristus korsfestet, 1 Kor
1:22–24. Han gikk bort og prekte (for-
kynte) for åndene som var i varetekt,
1 Pet 3:19. Og det var ikke noe annet
enn formaninger og påminnelser som
sørget for at de stadig bevarte Herrens
frykt, Enos 1:23. Han befalte dem at de
ikke skulle undervise om noe annet
enn omvendelse og tro på Herren,
Mosiah 18:20. Forkynnelsen av ordet
hadde stor tilbøyelighet til å få folket
til å gjøre det som var rettferdig, Alma
31:5. Du må ikke anta at du er kalt til å
forkynne før du er kalt, L&p 11:15. Det
skal ikke bli gitt noen å gå ut og forkyn-
ne uten at han er ordinert, L&p 42:11.
Dette evangelium skal forkynnes for

alle nasjoner, L&p 133:37. Således be-
gynte evangeliet å bli forkynt fra be-
gynnelsen av, Moses 5:58.

FORLØSE, FORLØST, FORLØS-
NING. Se også: Død, fysisk; Død,
åndelig; Fall, Adam og Evas;
Frelse; Jesus Kristus; Forsoning

Å befri, kjøpe fri eller løskjøpe — f.eks.
ved å befri en person fra trelldom ved å
betale. Forløsning henviser til Jesu Kristi
forsoning og til befrielse fra synd. Jesu
forsoning forløser hele menneskeheten
fra fysisk død. Gjennom hans forsoning
vil de som har tro på ham og omvender
seg, også bli forløst fra åndelig død.
Jeg gjenløser deg, Jes 44:22. Fra døden
vil jeg forløse dem, Hos 13:14 (Sal
49:16). I ham har vi forløsningen ved
Kristi blod, Ef 1:7, 14 (Heb 9:11–15; 1 Pet
1:18–19; Alma 5:21; Hel 5:9–12). Herren
har forløst min sjel fra helvete, 2 Ne
1:15. Forløsningen kommer i og gjen-
nom den hellige Messias, 2 Ne 2:6–7,
26 (Mosiah 15:26–27; 26:26). De sang om
den forløsende kjærlighet, Alma 5:9
(Alma 5:26; 26:13). De ugudelige forblir
i en tilstand som om ingen forløsning
var utført, Alma 11:40–41 (Alma 34:16;
42:13; Hel 14:16–18). Jesus Kristus har
tilveiebragt verdens forløsning, Mor-
mon 7:5–7. Forløsningens kraft kommer
til alle som ikke har noen lov, Moroni
8:22 (L&p 45:54). De som ikke tror, kan
ikke bli forløst fra sitt åndelige fall,
L&p 29:44. Små barn er forløst fra ver-
dens grunnvoll ble lagt, L&p 29:46.
Herren har forløst sitt folk, L&p 84:99. I
et syn så Joseph F. Smith de dødes for-
løsning, L&p 138. Adam og Eva gledet
seg over sin forløsning, Moses 5:9–11.

FORLØSER. Se også: Frelser; Jesus
Kristus

Jesus Kristus er menneskehetens store
Forløser fordi han gjennom sin forso-
ning betalte prisen for menneskehe-
tens synder og gjorde oppstandelsen
mulig for alle mennesker.
Jeg vet at min gjenløser lever, Job
19:25. Jeg hjelper deg, sier Herren, din
gjenløser er Israels Hellige, Jes 41:14
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(Jes 43:14; 48:17; 54:5; 59:20). Jeg,
Herren, er din frelser og din gjenløser,
Jes 49:26 (Jes 60:16). Gi ham navnet
Jesus, for han skal frelse sitt folk fra
deres synder, Mat 1:21. Menneskesøn-
nen kom for å gi sitt liv til en løsepenge i
manges sted, Mat 20:28 (1 Tim 2:5–6).
Herren, Israels Gud, så til sitt folk og
forløste det, Luk 1:68. For vi ble forlikt
med Gud ved hans Sønns død, Rom
5:10. Jesus Kristus ga seg selv for oss
for å løse oss ut fra alle misgjerninger,
Tit 2:13–14. Jesus Kristus løste oss fra
våre synder med sitt blod, Åp 1:5. For-
løsningen kommer i og gjennom den
hellige Messias, 2 Ne 2:6–7, 26. Sønnen
påtok seg menneskenes synder og over-
tredelser, forløste dem og har tilfreds-
stilt rettferdighetens krav, Mosiah
15:6–9, 18–27. Kristus kom for å forlø-
se alle som ville bli døpt til omvendel-
se, Alma 9:26–27. Han skal komme til
verden for å forløse sitt folk, Alma
11:40–41. Forløsning skjer gjennom om-
vendelse, Alma 42:13–26. Jesus Kristus
kom for å forløse verden, Hel 5:9–12.
Kristus forløste menneskeheten fra fy-
sisk og åndelig død, Hel 14:12–17. For-
løsning kommer ved Kristus, 3 Ne 9:17.
Jeg er den som fra verdens grunnvoll
ble lagt, ble beredt til å forløse mitt
folk, Ether 3:14. Herren deres Forløser
led døden i kjødet, L&p 18:11. Kristus
led for alle hvis de omvender seg, L&p
19:1, 16–20. Små barn er forløst gjen-
nom den Enbårne, L&p 29:46. Jeg har
sendt min Enbårne Sønn til verden for
å forløse verden, L&p 49:5. Kristus er
verdens lys og Forløser, L&p 93:8–9.
Joseph F. Smith mottok et syn om de
dødes forløsning, L&p 138. Vi tror at
hele menneskeheten kan bli frelst gjen-
nom Kristi forsoning, Trosart 1:3.

FORLØSNINGSPLAN. Se også:
Evangelium; Fall, Adam og Evas;
Frelse; Jesus Kristus; Forsoning

Fylden av Jesu Kristi evangelium —
laget for å tilveiebringe mennesket
udødelighet og evig liv. Den omfatter
skapelsen, fallet og forsoningen — og
dessuten alle lover, ordinanser og

læresetninger som Gud har gitt. Denne
planen gjør det mulig for alle menne-
sker å bli opphøyet og leve sammen
med Gud i all evighet (2 Ne 2, 9). I
Skriftene kalles denne planen også
frelsesplanen, lykkens plan og barm-
hjertighetens plan.
Han ble såret for våre overtredelser,
Jes 53:5 (Mosiah 14:5). Det finnes ikke
noe annet navn under himmelen som
vi kan bli frelst ved, Apg 4:12. Likesom
alle dør i Adam, slik skal også alle bli
gjort levende i Kristus, 1 Kor 15:22. Av
nåde er dere frelst, ved tro, Ef 2:8 (2 Ne
25:23). Gud ga løfte om evig liv før
verden ble til, Tit 1:2. Jesus er opphavs-
mann til evig frelse, Heb 5:8–9. Forløs-
ningsplanen ble forkynt for de døde,
1 Pet 3:18–20; 4:6 (L&p 138). Døden
oppfyller den store Skapers barmhjer-
tige plan, 2 Ne 9:6. Hvor stor er ikke
vår Guds plan! 2 Ne 9:13. Forløsnings-
planen tilveiebringer oppstandelsen
og syndenes forlatelse, Alma 12:25–34.
Aron underviste Lamonis far om forløs-
ningsplanen, Alma 22:12–14. Amulek
forklarte frelsesplanen, Alma 34:8–16.
Alma forklarte frelsesplanen, Alma
42:5–26, 31. Læren om skapelsen, fallet,
forsoningen og om dåp blir stadfestet i
åpenbaring i nyere tid, L&p 20:17–29.
Planen ble fastlagt før verden ble til,
L&p 128:22. Min gjerning og min her-
lighet er å tilveiebringe mennesket
udødelighet og evig liv, Moses 1:39.
Dette er frelsesplanen for alle menne-
sker, Moses 6:52–62. Vi vil prøve dem
ved dette, Abr 3:22–26.

FORSONING. Se også: Barmhjer-
tig(het); Blod; Fall, Adam og
Evas; Forløse, forløst, forløsning;
Forløsningsplan; Frelse;
Getsemane; Guds sønner og
døtre; Helliggjørelse; Jesus
Kristus; Kors; Korsfestelse; Kristi
barn; Nadverd; Nåde; Offer;
Omvende, omvendelse;
Oppstandelse; Rettferdiggjøre(lse);
Syndsforlatelse; Tilgi; Udødelig,
udødelighet

Å forsone mennesket med Gud.
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Å sone, slik det er brukt i Skriftene,
vil si å lide og ta straffen for en syndig
handling, derved fjerne syndens virk-
ninger fra den angrende synder og la
ham få anledning til å bli forsonet med
Gud. Jesus Kristus var den eneste som
var istand til å gjennomføre en full-
kommen forsoning for hele menne-
skeheten. Det kunne han gjøre fordi
han ble utvalgt og forutbeskikket i Det
store råd før verden ble dannet (Ether
3:14; Moses 4:1–2; Abr 3:27), fordi han
var sønn av Gud og levde et syndfritt
liv. Hans forsoning innebar at han led
for menneskehetens synder i Getse-
mane, at han utgjøt sitt blod, og at han
døde og deretter oppsto fra graven
(Jes 53:3–12; Mosiah 3:5–11; Alma 7:10–
13). Som følge av forsoningen vil alle
mennesker oppstå fra de døde med
udødelige legemer (1 Kor 15:22). For-
soningen åpner også en utvei for oss
så vi kan få tilgivelse for våre synder
og kan leve sammen med Gud evinde-
lig. Men en person som har nådd an-
svarsalderen og har mottatt loven, kan
bare motta disse velsignelser hvis han
har tro på Jesus Kristus, omvender seg
fra sine synder, mottar de frelsende
ordinanser og er lydig mot Guds bud.
De som ikke når ansvarsalderen, og de
som dør uten loven, blir forløst gjen-
nom forsoningen (Mosiah 15:24–25;
Moroni 8:22). Av Skriftene fremgår det
klart og tydelig at hvis Kristus ikke
hadde sonet for våre synder, kunne
ingen lov, ordinans eller noe offer til-
fredsstille rettferdighetens krav, og
mennesket kunne aldri mer komme
tilbake i Guds nærhet (2 Ne 2; 9).
Dette er mitt blod som utgytes for
mange til syndenes forlatelse, Mat
26:28. Hans svette ble som blodsdrå-
per, Luk 22:39–44. Jeg vil gi mitt kjød
for verdens liv, Joh 6:51. Jeg er opp-
standelsen og livet, Joh 11:25. Kristus
er opphav til evig frelse for alle dem
som er lydige, Heb 5:9. Vi blir alle hel-
liggjort ved utgytelsen av Kristi blod,
Heb 9; 10:1–10. Også Kristus led en
gang for synder, 1 Pet 3:18. Jesu Kristi
blod renser oss fra all synd, 1 Joh 1:7.

Han ble løftet opp på korset og ble
drept for synder, 1 Ne 11:32–33. For-
løsning blir dem til del som har et søn-
derknust hjerte og en angrende ånd,
2 Ne 2:3–10, 25–27. Han ofret seg selv
som et offer for synd, 2 Ne 2:7. Forso-
ningen kjøper menneskene fri fra fallet
og frelser dem fra død og helvete,
2 Ne 9:5–24. Det må nødvendigvis væ-
re en altomfattende forsoning, 2 Ne
9:7. Bli forsonet med Gud gjennom
Kristi forsoning, Jak bok 4:11. Hans
blod soner for deres synder som har
syndet i uvitenhet, Mosiah 3:11–18.
Mennesket mottok frelse gjennom for-
soningen, Mosiah 4:6–8. Var det ikke
for forsoningen, måtte de uunngåelig
gå til grunne, Mosiah 13:27–32. Han
skal sone for verdens synder, Alma
34:8–16. Gud selv soner for jordens
synder for å tilveiebringe barmhjertig-
hetens plan, Alma 42:11–30. Jeg er he-
le verdens Gud som ble drept for
verdens synder, 3 Ne 11:14. Jeg, Gud,
har lidd dette for alle, L&p 19:16. Små
barn er forløst gjennom min Enbårne,
L&p 29:46–47. Se, hans lidelser og
død, han som ikke syndet, L&p 45:3–
5. Dette er et bilde på offeret av den
Enbårne, Moses 5:7. Gjennom Kristi
forsoning kan hele menneskeheten bli
frelst, Trosart 1:3.

FORSTAND, FORSTÅELSE. Se også:
Kunnskap; Sannhet; Visdom

Å tilegne seg kunnskap om eller forstå
meningen med en sannhet og hvordan
den skal anvendes i livet.
Stol ikke på din forstand, Ord 3:5. Kjøp
forstand for alt ditt gods, Ord 4:7. Jesus
talte i lignelser, og noen forsto ikke,
Mat 13:12–17. Herren åpnet deres
forstand, Luk 24:45. Hvis dere ikke
forstår disse ord, er det fordi dere ikke
ber, 2 Ne 32:4 (3 Ne 17:3). Opptegnel-
sene ble bevart så vi kunne lese og
forstå, Mosiah 1:2–5. På grunn av sin
vantro kunne de ikke forstå Guds ord,
Mosiah 26:3. De var menn med en
sunn forståelse, Alma 17:2–3. Ordet
begynner å opplyse min forstand, Alma
32:28. La oss tale med hverandre, så
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dere kan forstå, L&p 50:10–12, 19–23.
Foreldre må lære sine barn å forstå,
L&p 68:25. Guds gjerninger og myste-
rier kan bare forstås ved Den Hellige
Ånd, L&p 76:114–16. Satan vil forsøke
å vende menneskenes hjerter bort så
de ikke forstår, L&p 78:10. Kristi lys
skjerper vår forstand, L&p 88:11.

FORTAPELSE. Se: Fortapelsens
sønner

FORTAPELSENS SØNNER.
Se også: Djevel; Død, åndelig;
Fordømme, fordømmelse;
Helvete; Utilgivelig synd

Satans tilhengere som vil lide sammen
med ham i all evighet. Fortapelsens søn-
ner omfatter (1) de som fulgte Satan,
og ble kastet ut fra himmelen på grunn
av opprør i det førjordiske liv, og (2) de
som fikk anledning til å bli født med
fysiske legemer i denne verden, men
som deretter tjente Satan og satte seg
helt opp mot Gud. De som tilhører den
siste gruppen, vil oppstå fra de døde,
men vil ikke bli forløst fra den annen
(åndelige) død, og kan ikke bo i et rike
med herlighet (L&p 88:32, 35).
Ingen av dem gikk fortapt, uten forta-
pelsens sønn, Joh 17:12. De kan umu-
lig igjen fornyes til omvendelse,
Heb 6:4–6 (Heb 10:26–29). Barmhjer-
tigheten har ikke noe krav på et slikt
menneske, derfor er dets endelige
skjebne å utholde en pine som aldri tar
slutt, Mosiah 2:36–39. For ham er det
som om ingen forløsning var utført,
Mosiah 16:5. De som fornekter Kristi
mirakler for vinnings skyld, skal bli
som fortapelsens sønn, 3 Ne 29:7. Det
er ingen tilgivelse i denne verden og
heller ikke i den kommende verden,
L&p 76:30–34 (L&p 84:41; 132:27). De
er de eneste som ikke skal bli forløst
fra den annen død, L&p 76:34–48. For-
tapelsens sønner fornekter Den Helli-
ge Ånd etter å ha mottatt den, L&p
76:35. Fortapelsens sønner fornekter
Sønnen etter at Faderen har åpenbart
ham, L&p 76:43. Kain skal kalles For-
tapelse, Moses 5:22–26.

FORUTBESKIKKELSE. Se også:
Førjordiske liv

I det førjordiske liv utpekte og beskik-
ket Gud sine tapre åndebarn til å ivareta
bestemte oppgaver i det dødelige liv
her på jorden.
Gud satte folkenes grenser, 5M 32:8.
Før jeg dannet deg i mors liv, helliget
jeg deg til en profet for folkene, Jer 1:5.
Gud satte faste tider for dem, Apg
17:26. Dem som han forut kjente, dem
har han også forut bestemt, Rom 8:28–
30. I ham har han utvalgt oss før
verdens grunnvoll ble lagt, Ef 1:3–4.
Jesus Kristus ble forutbeskikket til å
være Forløseren, 1 Pet 1:19–20 (Åp
13:8). De ble kalt og beredt fra verdens
grunnvoll ble lagt, Alma 13:1–9. Jeg så
de edle og store som ble utvalgt i be-
gynnelsen, L&p 138:55–56. Min elske-
de Sønn ble utvalgt i begynnelsen,
Moses 4:2. Abraham ble utvalgt før
han ble født, Abr 3:23.

FORUTBESTEMMELSE.
Se: Forutbeskikkelse

FORVALTER, FORVALTNING.
Se også: Kall, kalle, kalt av Gud

En person som tar vare på en annens
anliggender eller eiendom. Det en for-
valter har omsorg for, kalles en for-
valtning. Alle ting på jorden tilhører
Herren — og vi er derfor hans forval-
tere. Vi er ansvarlig overfor Herren,
men kan avlegge regnskap og rappor-
tere til Guds bemyndigede represen-
tanter. Når vi mottar et kall til å tjene
fra Herren eller hans bemyndigede
tjenere, kan denne forvaltningen om-
fatte både åndelige og timelige anlig-
gender (L&p 29:34).
Du har vært tro over lite, jeg vil sette
deg over meget, Mat 25:14–23. Hver
den som mye er gitt, av ham skal mye
kreves, Luk 12:48 (L&p 82:3). Jesus
fortalte lignelsen om den uærlige for-
valteren, Luk 16:1–8. Den som finnes å
være en trofast forvalter, skal gå inn til
sin Herres glede, L&p 51:19. Enhver
forvalter skal avlegge regnskap for sin
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forvaltning, L&p 72:3–5. Den som er
en trofast og klok forvalter, skal arve
alle ting, L&p 78:22. Herren vil holde
enhver ansvarlig som en forvalter over
jordiske velsignelser, L&p 104:11–17
(L&p 42:32). Ta godt vare på alt du
har, så du kan være en klok forvalter,
L&p 136:27.

FORVANDLEDE SKAPNINGER
Personer som er forandret så de ikke
føler smerte, og ikke kan dø før de
oppstår i udødelighet.
Enok vandret med Gud, så ble han
borte, for Gud tok ham til seg, 1M 5:24
(Heb 11:5; L&p 107:48–49). Ingen vet
til denne dag hvor Moses har sin grav,
5M 34:5–6 (Alma 45:19). Det kom en
storm og tok Elijah opp til himmelen,
2 Kong 2:11. Om jeg vil at han skal leve
til jeg kommer, hva angår det deg? Joh
21:22–23 (L&p 7:1–3). Dere skal aldri
smake døden, 3 Ne 28:7. For at de ikke
skulle smake døden, skjedde det en
forandring med deres legemer, 3 Ne
28:38 (4 Ne 1:14; Mormon 8:10–11).
Johannes, den elskede, vil leve til
Herren kommer, L&p 7. Jeg har tatt
Enoks Sion i min favn, L&p 38:4 (Moses
7:21, 31, 69). Enok og hans brødre er en
by som holdes tilbake inntil rettfer-
dighetens dag, L&p 45:12. Elijah ble
tatt opp til himmelen uten å smake dø-
den, L&p 110:13. Den Hellige Ånd falt
på mange, og de ble tatt opp til Sion,
Moses 7:27.

FRAFALL. Se også: Gjengivelsen av
evangeliet; Opprør

At enkeltmennesker, Kirken eller hele
nasjoner vender seg bort fra sannheten.
Frafall generelt: Israel måtte være på
vakt så de ikke vendte sine hjerter bort
fra Herren, 5M 29:18. Uten åpenbaring
blir folket tøylesløst, Ord 29:18. De
har brutt den evige pakt, Jes 24:5. Vin-
dene blåste mot dette huset, og det
falt, Mat 7:27. Jeg undrer meg over at
dere så snart vender dere bort til et
annet evangelium, Gal 1:6. De begyn-
te på den stien, men kom på avveie i

mørket, 1 Ne 8:23 (1 Ne 12:17). Da de
hadde spist av frukten, falt de fra, og
gikk inn på forbudte stier, 1 Ne 8:28.
Nephittenes frafall var en anstøtssten
for dem som ikke tilhørte Kirken, Alma
4:6–12. Mange medlemmer av Kirken
ble stolte og forfulgte andre medlem-
mer, Hel 3:33–34 (Hel 4:11–13; 5:2–3).
Når Herren lar sitt folk ha fremgang,
forherder de av og til sine hjerter og
glemmer ham, Hel 12:2; 13:38. Nephitte-
ne forherdet sine hjerter og kom under
Satans makt, 3 Ne 2:1–3. Moroni pro-
feterte om frafall i de siste dager,
Mormon 8:28, 31–41. Frafall vil gå forut
for det annet komme, L&p 1:13–16.
Frafall i den første kristne kirke: Dette
folk holder seg nær til meg med mun-
nen, Jes 29:10, 13. Mørke skal dekke
jorden, Jes 60:2. Herren vil sende hun-
ger etter å høre Herrens ord, Amos
8:11. Falske messiaser og falske profe-
ter skal stå frem, Mat 24:24. Glupende
ulver skal komme inn blant dere, Apg
20:29. Jeg undrer meg over at dere så
snart vender dere bort fra ham, Gal
1:6. Det vil bli et frafall før det annet
komme, 2 Tess 2:3. Noen mennesker
farer vill fra sannheten, 2 Tim 2:18.
Enkelte mennesker har et skinn av
gudsfrykt, men fornekter dens kraft,
2 Tim 3:5. Det skal komme en tid da de
ikke skal tåle den sunne lære, 2 Tim
4:3–4. Det skal komme falske profeter
og falske lærere blant folket, 2 Pet 2:1.
Noen mennesker har sneket seg inn og
fornekter den eneste hersker og Herre,
Jud 1:4. Noen sa de var apostler, og var
det ikke, Åp 2:2. Nephi så dannelsen
av en stor og avskyelig kirke, 1 Ne
13:26. Hedningefolkene har snublet
og har bygget opp mange kirker, 2 Ne
26:20. De har forvillet seg fra mine or-
dinanser og har brutt min evige pakt,
L&p 1:15. Mørke dekker jorden, og et
tett mørke menneskenes sinn, L&p
112:23. Joseph ble fortalt at alle kirker
var på avveie, og at deres hjerter var
fjernt fra Gud, JS—H 1:19.

FRED. Se også: Fredsstifter; Hvile
I Skriftene kan fred bety enten å være fri
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for konflikter og opprør eller den indre
ro og trøst som har sitt utspring i den
Ånd Gud gir til sine trofaste hellige.
Frihet fra konflikter og opprør: Han gjør
ende på krigene, Sal 46:10. De skal ikke
lenger lære å føre krig, Jes 2:4. Lev fre-
delig med alle mennesker, og hevn dere
ikke, Rom 12:18–21. Det var fremdeles
fred i landet, 4 Ne 1:4, 15–20. Tal imot
krig og forkynn fred, L&p 98:16. Løft
opp et fredsbanner, L&p 105:39.
Fred fra Gud til de lydige: Frelseren skal
kalles Fredsfyrsten, Jes 9:6. Det er ingen
fred for de ugudelige, Jes 48:22. Det var
en himmelsk hærskare som priste Gud
og sa: Ære være Gud i det høyeste, og
fred på jorden, Luk 2:13–14. Fred etter-
later jeg dere, Joh 14:27. Guds fred
overgår all forstand, Fil 4:7. Kong Benja-
mins folk hadde fred i samvittigheten,
Mosiah 4:3. Hvor fagre er ikke deres
føtter på fjellene som forkynner fred,
Mosiah 15:14–18 (Jes 52:7) Alma ropte
til Herren og fant fred, Alma 38:8. Der-
es ånder som er rettferdige, blir ønsket
velkommen i en fredens tilstand,
Alma 40:12. Talte jeg ikke fred til ditt
sinn om saken, L&p 6:23. Gå frem i
min Ånds saktmodighet, og du skal ha
fred i meg, L&p 19:23. Den som gjør
rettferdige gjerninger, skal få fred, L&p
59:23. Iklé dere kjærlighetens bånd som
er fullkommenhetens og fredens bånd,
L&p 88:125. Min sønn, fred være med
din sjel, L&p 121:7. Da jeg forsto at det
fantes større fred, søkte jeg etter fedre-
nes velsignelser, Abr 1:2.

FREDSSTIFTER. Se også: Fred
En person som skaper eller oppfordrer
til fred (Mat 5:9; 3 Ne 12:9). En freds-
stifter kan også være en som forkynner
evangeliet (Mosiah 15:11–18).

FRELSE. Se også: Død, fysisk; Død,
åndelig; Forløse, forløst,
forløsning; Forløsningsplan;
Jesus Kristus; Nåde; Opphøyelse;
Forsoning

Å bli frelst, både fra fysisk og åndelig
død. Alle mennesker vil ved Guds

nåde — på grunn av Jesu Kristi død og
oppstandelse — bli frelst fra fysisk død.
Men alle mennesker kan også bli frelst
fra åndelig død — ved Guds nåde og
ved å tro på Jesus Kristus. En slik tro
kommer til uttrykk gjennom et liv i
lydighet mot evangeliets lover og or-
dinanser, og ved å tjene Kristus.

Herren er mitt lys og min frelse, Sal
27:1. Han alene er min klippe og min
frelse, Sal 62:3. Evangeliet er Guds
kraft til frelse, Rom 1:16 (L&p 68:4).
Arbeid på deres frelse med frykt, Fil
2:12. Gud har utvalgt dere til frelse
ved helliggjørelse, 2 Tess 2:13. Frelsen
gis vederlagsfritt, 2 Ne 2:4. Ingen gave
er større enn frelsens gave, L&p 6:13.
Jesus Kristus er det eneste navn hvor-
ved frelse skal komme, Moses 6:52
(Apg 4:10–12). Vi tror at hele menne-
skeheten kan bli frelst gjennom Kristi
forsoning, Trosart 1:3.

Frelse for barn: Uten at dere blir som
barn, kommer dere ikke inn i himme-
lens rike, Mat 18:3. Små barn har også
evig liv, Mosiah 15:25. Barnedåp er en
avskyelighet, og små barn er levende i
Kristus på grunn av forsoningen,
Moroni 8:8–24. Små barn er forløst
ved den Enbårne, Satan kan ikke friste
dem, L&p 29:46–47. Barn skal undervi-
ses i evangeliet og døpes når de er åtte
år, L&p 68:25–28. Små barn er hellig-
gjort gjennom Jesus Kristus, L&p 74:7.
I sin barnlige tilstand blir menneskene
igjen uskyldige, L&p 93:38. Alle barn
som dør før ansvarsalderen, blir frelst
i det celestiale rike, L&p 137:10. Barn
er rene fra verdens grunnleggelse av,
Moses 6:54.

FRELSE FOR BARN. Se: Barn;
Frelse — Frelse for barn.

FRELSE FOR DE DØDE. Se også:
Forløsningsplan; Frelse;
Minnebok; Slektshistorie

Den anledning de som er døde uten å
ha mottatt evangeliets frelsende ordi-
nanser, har til å få disse ordinansene
utført for seg i templer av verdige,
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levende medlemmer av Kirken. De
døde blir undervist i evangeliet i ån-
deverdenen og vil kunne akseptere
de ordinanser som blir utført for dem
her på jorden.

Trofaste medlemmer av Kirken gran-
sker og utarbeider slektshistorier for å
finne frem til navn og fødselsdatoer
på forfedre slik at de frelsende ordi-
nanser kan bli utført for dem.
Si til de fangne: Gå ut! Jes 49:9 (Jes 24:22;
1 Ne 21:9). Forkynn frihet for de fang-
ne, Jes 61:1 (Luk 4:18). Han skal vende
fedrenes hjerte til barna, Mal 4:5–6
(3 Ne 25:5–6; L&p 110:13–16). De døde
skal høre Guds Sønns røst, Joh 5:25.
Hvorfor lar de seg da døpe for de
døde? 1 Kor 15:29. Kristus forkynte
for åndene i varetekt, 1 Pet 3:18–20.
Derfor ble evangeliet forkynt også for
de døde, 1 Pet 4:6. Sønnen besøkte
åndene i varetekt, L&p 76:73. Da kom-
mer forløsningen for dem som har fått
sin del i det fengsel, L&p 88:99. Det
finnes ikke noen døpefont på jorden
hvor mine hellige kan bli døpt for de
som er døde, L&p 124:29. Alle som er
døde og som ville ha godtatt evangeli-
et, skal arve Guds celestiale rike, L&p
137:7–10. Guds Sønn viste seg og
kunngjorde frihet for de fangne som
hadde vært trofaste, L&p 138:18. Alle
åndene som var i varetekt, kom frem,
Moses 7:57.

FRELSER. Se også: Jesus Kristus
En som frelser (redder). Gjennom sin
forsoning tilbød Jesus Kristus forløs-
ning og frelse til hele menneskeheten.
Herren er mitt lys og min frelse, Sal
27:1 (2M 15:1–2; 2 Sam 22:2–3). Jeg er
Herren, og foruten meg er det ingen
frelser, Jes 43:11 (L&p 76:1). Gi ham
navnet Jesus, for han skal frelse sitt
folk fra deres synder, Mat 1:21. I dag
er det født dere en frelser, som er
Messias, Herren, Luk 2:11. For så har
Gud elsket verden at den Enbårne
Sønn kom for å frelse menneskene,
Joh 3:16–17. Det finnes ikke noe annet
navn enn Kristus hvorved menneskene

kan bli frelst, Apg 4:10–12 (2 Ne 25:20;
Mosiah 3:17; 5:8; L&p 18:23; Moses
6:52). Fra himmelen venter vi også
Herren, Jesus Kristus, som frelser, Fil
3:20. Faderen har sendt Sønnen som
verdens frelser, 1 Joh 4:14. Gud Herren
oppreiste en Messias, en verdens Frel-
ser, 1 Ne 10:4. Guds Lam er verdens
Frelser, 1 Ne 13:40. Kunnskapen om en
Frelser skal utbres blant alle nasjoner,
slekter, tungemål og folk, Mosiah 3:20.
Kristus måtte dø for å tilveiebringe
frelse, Hel 14:15–16. Rettferdiggjørel-
se og helliggjørelse gjennom Frelseren
er rettferdig og sann, L&p 20:30–31.
Jeg er Jesus Kristus, verdens Frelser,
L&p 43:34. Min Enbårne er Frelseren,
Moses 1:6. Alle som tror på Sønnen og
omvender seg fra sine synder, vil bli
frelst, Moses 5:15.

FRELSESPLANEN.
Se: Forløsningsplan

FRI, FRIHET. Se også: Fangenskap;
Handlefrihet

Kraft eller evne til å velge selv uten å bli
tvunget eller en tilstand hvor man kan
tenke og handle fritt. I åndelig forstand
er en person som omvender seg og er
lydig mot Gud, frigjort fra syndens
trelldom gjennom Jesu Kristi forsoning
(Mosiah 5:8; Joh 8:31–36).
La meg vandre i fritt rom! For jeg spør
etter dine befalinger, Sal 119:45. Sann-
heten skal frigjøre dere, Joh 8:32. De
som er frigjort fra synden, arver evig
liv, Rom 6:19–23. Der Herrens Ånd er,
der er frihet, 2 Kor 3:17. Til frihet har
Kristus frigjort oss. Stå derfor fast,
Gal 5:1 (L&p 88:86). Menneskene er fri
til å velge frihet og evig liv, 2 Ne 2:27. En
rettferdig gren til Israels hus skal brin-
ges ut av fangenskap til frihet, 2 Ne
3:5. Dette land skal være et frihetens
land, 2 Ne 10:11. De ropte til Herren
sin Gud om frihet, Alma 43:48–50.
Moroni plantet frihetsbanneret blant
nephittene, Alma 46:36. Moroni gledet
seg over at landet var fritt, Alma 48:11.
Guds Ånd er frihetens ånd, Alma 61:15.
Følg meg, og dere skal være et fritt
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folk, L&p 38:22. Herren og hans tjene-
re forkynner frihet for de fangne ånder,
L&p 138:18, 31, 42.

FRIHETENS FANE. Se også:
Moroni, kaptein

En fane som ble løftet opp av Moroni
som var øverstkommanderende for
nephittenes hærstyrker, slik Mormons
bok forteller om. Moroni laget denne
fanen for å inspirere nephittene til å
forsvare sin religion, sin frihet, sin
fred og sine familier.
Moroni laget frihetsfanen av sin egen
kappe som han rev i stykker, Alma
46:12–13. Alle som ville verne om fanen,
sluttet en pakt, Alma 46:20–22. Alma
lot frihetens fane bli heist på hvert
eneste tårn, Alma 46:36 (Alma 51:20).

FRISTE, FRISTELSE. Se også:
Djevel; Handlefrihet; Holde ut

En prøve på en persons evne til å velge
godt i stedet for ondt. Å forlede til å
synde og følge Satan i stedet for Gud.
Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss
fra det onde, Mat 6:13 (3 Ne 13:12).
Gud skal ikke la dere bli fristet over
evne, 1 Kor 10:13. Kristus ble fristet
slik vi blir, Heb 4:14–15. Salig er den
mann som holder ut i fristelse, Jak brev
1:12–14. Motstanderens fristelser kan
ikke overmanne dem som lytter til Guds
ord, 1 Ne 15:24 (Hel 5:12). Mennesket
kunne ikke handle på egenhånd uten å
bli påvirket av den ene eller den andre,
2 Ne 2:11–16. Våk og be alltid så dere
ikke blir fristet mer enn dere kan tåle,
Alma 13:28. Lær dem å motstå alle dje-
velens fristelser ved sin tro på Herren,
Jesus Kristus, Alma 37:33. Våk og be
alltid så dere ikke blir fristet, 3 Ne
18:15, 18 (L&p 20:33; 31:12; 61:39). Vokt
deg for stolthet så du ikke skal falle i
fristelse, L&p 23:1. Adam ble underlagt
djevelens vilje fordi han ga etter for
fristelse, L&p 29:39–40. Jeg ble utsatt
for alle slags fristelser, JS—H 1:28.

FRYKT. Se også: Mot, modig; Tro;
Ærbødighet

Frykt kan ha to betydninger: (1) Frykt

for Gud (gudsfrykt) vil si å føle ærbø-
dighet og ærefrykt for ham, og være
lydig mot hans bud (2) Frykt for men-
nesker (menneskefrykt) vil si å være
redd for og frykte slike ting som jordis-
ke farer, smerte og ondskap.

Frykt Gud (gudsfrykt): Det finnes sikkert
ingen gudsfrykt her, 1M 20:11. Du skal
frykte Herren din Gud, 5M 6:13 (Jos
24:14; 1 Sam 12:24). Tjen Herren med
frykt, Sal 2:11. Å frykte Herren er be-
gynnelsen til visdom, Sal 111:10. Frykt
Herren og vik fra det onde, Ord 3:7.
Det skal gå de gudfryktige vel, Pred
8:12. Arbeid på deres frelse med frykt
og beven, Fil 2:12. Frykt Gud og gi
ham ære, Åp 14:7 (L&p 88:104). Profe-
tene måtte stadig minne folket om å
frykte Herren, Enos 1:23. Alma og
Mosiahs sønner falt til jorden, for
Herrens frykt kom over dem, Alma
36:7. Arbeid på deres frelse med frykt
og beven, Mormon 9:27. De som ikke
frykter meg, vil jeg forvirre og få til å
skjelve og ryste, L&p 10:56. Den som
frykter meg, skal se frem til tegnene på
Menneskesønnens komme, L&p 45:39.

Frykt for mennesker (menneskefrykt): Frykt
ikke, for jeg er med deg, 1M 26:24
(Jes 41:10). Herren er med oss. Vær
ikke redd for dem, 4M 14:9. Frykt ik-
ke! De som er med oss, er flere enn de
som er med dem, 2 Kong 6:16. Jeg
frykter ikke, hva skulle et menneske
kunne gjøre meg, Sal 56:5. Frykt ikke
for menneskers hån, Jes 51:7 (2 Ne
8:7). Gud ga oss ikke fryktens ånd,
2 Tim 1:7. Den fullkomne kjærlighet
driver frykten ut, 1 Joh 4:18 (Moroni
8:16). Helamans sønner fryktet ikke
døden, Alma 56:46–48. Dødsangst fyl-
ler de ugudeliges bryst, Mormon 6:7.
Frykt ikke for hva menneskene kan
gjøre, Moroni 8:16. Du skulle ikke ha
fryktet mennesker mer enn Gud, L&p
3:7 (L&p 30:1, 11; 122:9). Vær ikke red-
de for å gjøre godt, L&p 6:33. Enhver
som tilhører min kirke, behøver ikke
frykte, L&p 10:55. Hvis dere er beredt,
skal dere ikke frykte, L&p 38:30. Av-
legg frykt, L&p 67:10. Vær ved godt
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mot og frykt ikke, for jeg, Herren, er
med dere, L&p 68:6. Frykt ikke for
dine fiender, L&p 136:17.

FULLKOMMEN
Hel, fullstendig og fullt utviklet, abso-
lutt rettferdig. Fullkommen kan også
bety å være fullstendig blottet for
synd og ondskap. Bare Kristus var helt
fullkommen. Kristi sanne tilhengere
kan bli fullkomne gjennom hans nåde
og forsoning.
Hold dere til Herren med et helt hjerte,
1 Kong 8:61. Vær da fullkomne likesom
deres himmelske Fader er fullkommen,
Mat 5:48 (3 Ne 12:48). Den som ikke
snubler i tale, er en fullkommen mann,
Jak brev 3:2. Tro er ikke å ha en full-
kommen kunnskap om noe, Alma
32:21, 26. Forsoningen ble utført så
Gud kunne være en fullkommen Gud,
Alma 42:15. Moroni var en mann med
en fullkommen forståelse, Alma 48:11–
13, 17–18. Kristi Ånd er gitt til alle
mennesker så de kan vite med en full-
kommen kunnskap om noe er av Gud
eller av djevelen, Moroni 7:15–17. Kom
til Kristus og bli fullkommengjort i ham,
Moroni 10:32. Fortsett i tålmodighet
inntil dere er fullkommengjort, L&p
67:13. Dette er de som er rettferdige
mennesker, fullkommengjort gjennom
Jesus, L&p 76:69. Kirkens embed er
gitt for å fullkommengjøre de hellige,
L&p 124:143 (Ef 4:11–13). De levende
kan ikke bli fullkomne uten sine døde,
L&p 128:15, 18. Noah var rettferdig og
fullkommen blant sine samtidige,
Moses 8:27.

FØDE (VERB). Se også: Enbårne;
Født på ny, Født av Gud; Guds
sønner og døtre; Kristi barn

Å føde er å gi liv til eller frembringe. I
Skriftene blir dette ordet ofte brukt i
betydningen bli født av Gud. Selv om
Jesus Kristus er det eneste barn som
har Faderen til far i jordelivet, kan alle
mennesker bli åndelig født av Kristus
ved å akseptere ham, adlyde hans bud
og befalinger, og bli nye mennesker
gjennom Den Hellige Ånds kraft.

Jeg har født deg i dag, Sal 2:7 (Apg
13:33; Heb 1:5–6; 5:5). Hans herlighet
var den en enbåren sønn har fra sin
Fader, Joh 1:14 (2 Ne 25:12; Alma 12:33–
34; L&p 76:23). For så har Gud elsket
verden at han gav sin Sønn, den enbår-
ne, Joh 3:16 (L&p 20:21). Kristi barn er
åndelig født av ham, Mosiah 5:7. Alle
som er født av Herren, utgjør Den før-
stefødtes menighet, L&p 93:22.

FØDT PÅ NY, FØDT AV GUD.
Se også: Dåp, døpe; Føde; Guds
sønner og døtre; Kristi barn;
Naturlige menneske; Omvende,
omvendelse

Når man har del i Herrens Ånd, forår-
saker dette en mektig forandring i et
menneskes hjerte så vedkommende
ikke lenger har noe ønske om å gjøre
ondt, men bare søker etter det som er
av Gud.
En ny ånd vil jeg gi i deres indre, Esek
11:19 (Esek 18:31; 36:26). De som trodde
på Kristi navn, ble født, ikke av blod,
men av Gud, Joh 1:12–13. Uten at en blir
født av vann og ånd, kan han ikke
komme inn i Guds rike, Joh 3:3–7. Vi
kan bli født på ny ved Guds ord, 1 Pet
1:3–23. Den som er født av Gud, forblir
ikke i synd, JSO, 1 Joh 3:9. Alt det som
er født av Gud, seirer over verden,
1 Joh 5:4. De som er født av Kristus,
inngår en pakt med Gud, Mosiah 3:19;
5:2–7. Hele menneskeheten må bli født
på ny, ja, født av Gud, Mosiah 27:25–
26 (Alma 5:49). Er dere blitt åndelig
født av Gud? Alma 5:12–19. Hvis dere
ikke blir født på ny, kan dere ikke arve
himmelens rike, Alma 7:14. Enhver som
tror på mine ord, skal bli født av meg,
ja, av vann og av Ånden, L&p 5:16. Dere
må bli født på ny til himmelens rike,
Moses 6:59

FØLE. Se også: Hellige Ånd
Å registrere Åndens påvirkning.
Dere var følelsesløse så dere ikke kun-
ne føle hans ord, 1 Ne 17:45. Når dere
føler denne svulmende bevegelse, vil
dere begynne å si at det er et godt frø,
Alma 32:28. Du skal føle at det er
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riktig, L&p 9:8. Alle mennesker som
går over terskelen i Herrens hus, kan
føle din kraft, L&p 109:13.

FØRJORDISKE LIV. Se også:
Begynnelsen; Mennesket,
mennesker; Rådet i himmelen;
Striden (Krigen) i Himmelen

Det liv vi levde før livet her på jorden.
Alle menn og kvinner levde sammen
med Gud som hans åndebarn før de
kom til jorden og ble dødelige menne-
sker. Dette kalles av og til for den første
prøvestand (Abr 3:26).

Da Gud grunnfestet jorden, ropte alle
Guds sønner av fryd, Job 38:4–7. Ånden
vender tilbake til Gud, som gav den,
Pred 12:7. Før jeg dannet deg i mors
liv, kjente jeg deg, Jer 1:4–5. Vi er også
hans avkom, Apg 17:28. Gud utvalgte
oss før verdens grunnvoll ble lagt,
Ef 1:3–4. Vi skal bøye oss for åndenes
Fader, Heb 12:9. De engler som ikke
holdt sin første prøvestand, dem hol-
der han i evige lenker, Jud 1:6 (Abr
3:26). Djevelen og hans engler ble kas-
tet ned, Åp 12:9. De ble kalt og beredt
fra verdens grunnvoll ble lagt, Alma
13:3. Kristus skuet ut over evighetens
vide utstrekning og himmelens skarer
før verden ble til, L&p 38:1. Mennesk-
et var også i begynnelsen hos Gud,
L&p 93:29 (Hel 14:17; L&p 49:17). Edle
ånder ble utvalgt i begynnelsen for å
styre i Kirken, L&p 138:53–55. Mange
mottok sine første leksjoner i åndenes
verden, L&p 138:56. Alt ble skapt ån-
delig før det kom til jorden, Moses 3:5.
Jeg skapte verden, og menneskene før
de ble til i kjødet, Moses 6:51. Abraham
så de intelligenser som var organisert
før verden ble til, Abr 3:21–24.

FØRSTEFØDSELSRETT. Se også:
Førstefødte; Pakt

En arverett som tilhører den førstefød-
te sønn. I videste forstand omfatter
førstefødselsretten alle rettigheter og
enhver arv som overføres til en per-
son når han blir født inn i en familie
og en kultur.

Selg meg da i dag din førstefødselsrett,
1M 25:29–34 (1M 27:36). Den førstefødte
satt i henhold til sin alder og fødselsrett,
1M 43:32. Og han satte Efraim foran
Manasse, 1M 48:14–20 (Jer 31:9). Men
førstefødselsretten tilhørte Josef, 1 Krøn
5:2. Esau solgte sin førstefødselsrett,
Heb 12:16. Dere er rettmessige arvinger,
L&p 86:9. Sion har en rett til prestedøm-
met ifølge sin herkomst, L&p 113:8
(Abr 2:9–11).

FØRSTEFØDTE. Se også: Fødselsrett;
Jesus Kristus

I de gamle patriarkers tid gikk første-
fødselsretten til den førstefødte sønn
(1M 43:32), og når faren døde, var det
han som ble familiens leder. Den før-
stefødte måtte være verdig for å påta
seg dette ansvaret (1 Krøn 5:1–2) og
kunne miste fødselsretten på grunn av
urettferdighet.

Under Moseloven ble den førstefød-
te sønn ansett for å tilhøre Gud. Den
førstefødte fikk dobbel andel av det
faren eide (5M 21:17). Etter farens død
var han ansvarlig for å ta seg av sin
mor og sine søstre.

Førstefødte dyr av hankjønn tilhørte
også Gud. Rene dyr ble brukt til offer-
dyr, mens urene dyr kunne bli innløst,
solgt eller avlivet (2M 13:2, 11–13;
34:19–20; 3M 27:11–13, 26–27). Den før-
stefødte var et symbol på Jesus Kristus
og hans jordiske virksomhet, og skulle
minne folket om at den store Messias
skulle komme, (Moses 5:4–8; 6:63).

Jesus var vår himmelske Faders før-
stefødte åndebarn, Faderens enbårne i
kjødet og var den første som oppsto
fra de døde i oppstandelsen (Kol 1:13–
18). Trofaste hellige blir medlemmer
av den førstefødtes menighet i evighe-
ten (L&p 93:21–22).
Den førstefødte av dine sønner skal du
gi meg, 2M 22:29. Jeg helliget for meg
alt som er førstefødt i Israel, 4M 3:13.
Han skulle være den førstefødte blant
mange brødre, Rom 8:29. Han fører
den førstefødte inn i verden, Heb 1:6.
Det er disse som utgjør den første-
fødtes menighet, L&p 76:54, 94. Den



61 Gabriel

førstefødtes rettighet ble overdratt til
meg fra fedrene, Abr 1:3.

FØRSTEGRØDE
Første avling. I den tid som Det gamle
testamente forteller om, ble den ofret
til Herren (3M 23:9–20). De som tar
imot evangeliet og holder trofast ut til
enden, er i symbolsk betydning første-
grøden, for de tilhører Gud.
De som følger Lammet hvor det går, er
førstegrøden for Gud, Åp 14:4. De som
først skal komme ned med Kristus, er
førstegrøden, L&p 88:98.

FØRSTE MOSEBOK (GENESIS).
Se også: Pentateuken

Genesis er et gresk ord som betyr
“opprinnelse” eller “begynnelse”.
Første Mosebok er den første boken i
Det gamle testamente og ble skrevet
av profeten Moses. Den forteller om
mange begynnelser, som f.eks. at jor-
den ble skapt, at dyr og mennesker ble
plassert på jorden, om Adam og Evas
fall, at evangeliet ble åpenbart til Adam,
begynnelsen til stammer og folkeslag,
opprinnelsen til flere språk i Babel og
om begynnelsen til Abrahams familie
som førte til opprettelsen av Israels
hus. Første Mosebok understreker
også betydningen av Josefs rolle som
Israels beskytter.

Åpenbaring i de siste dager bekrefter
og klargjør 1. Mosebok (1 Ne 5; Ether 1;
Moses 1–8; Abr 1–5).

Kapittel 1–4 forteller om verdens
skapelse og om hvordan det går med
Adams familie. I kapittel 5–10 finnes
beretningen om Noah, og kapittel 11–20
forteller om Abraham og hans familie
frem til Isaks tid. I kapittel 21–35 følger
vi Isak og hans familie, og i kapittel 36
Esau og hans familie. Kapittel 37–50
forteller om Jakobs familie og gir en
beretning om Josef som blir solgt til
Egypt, og den rolle han spilte når det
gjaldt å redde Israels hus.

FØRSTE PRESIDENTSKAP.
Se også: Nøkler, prestedømmets;
President; Åpenbaring

Kirkens president og hans rådgivere.
De utgjør et quorum som består av tre
høyprester, og presiderer over hele
Kirken. Det første presidentskap inne-
har alle prestedømmets nøkler.
Rikets nøkler tilhører alltid Det høye
prestedømmes presidentskap, L&p
81:2. Det høye prestedømmes president-
skap har rett til å virke i alle Kirkens
embeder, L&p 107:9, 22. Den som
mottar meg, mottar Det første presi-
dentskap, L&p 112:20, 30. Det første
presidentskap mottar åpenbaringer
for hele Kirken, L&p 124:126.

FØRSTE PRINSIPPER,
EVANGELIETS. Se: Hellige
Ånd; Dåp, døpe; Omvende,
omvendelse; Tro

FØRSTE SYN, DET. Se også:
Gjengivelsen av evangeliet;
Smith, Joseph jr.

Gud Faderen og hans Sønn Jesus
Kristus som viste seg for profeten
Joseph Smith i en skoglund. Våren 1820
gikk Joseph Smith jr. i sitt femtende år.
Han bodde sammen med sin familie i
bykommunen Palmyra i delstaten New
York. Like vest for familiens bosted lå
en lund med store trær. Dit gikk Joseph
for å be til Gud og spørre om han kunne
fortelle ham hvilket kirkesamfunn som
var det rette. Mens han leste i Bibelen,
hadde han fått den forståelse at han
måtte finne svaret hos Gud (Jak brev
1:5–6). Som svar på hans bønn viste
Faderen og Sønnen seg for ham og ba
ham om ikke å slutte seg til noen av
datidens trossamfunn, da de alle var på
avveie (JS—H 1:15–20). Denne hellige
opplevelse dannet opptakten til en
rekke begivenheter som senere førte
til gjengivelsen av evangeliet og gjen-
opprettelsen av Kristi sanne kirke.

GABRIEL. Se også: Engler; Maria,
Jesu mor; Noah, patriark i Bibelen

En engel som ble sendt til Daniel (Dan
8:16; 9:21), Sakarias (Luk 1:11–19; L&p
27:7), Maria (Luk 1:26–38) og andre
(L&p 128:21). Profeten Joseph Smith sa
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at Gabriel er profeten Noah i Det gam-
le testamente.

GAD, SEEREN. Se også: Skrifter,
tapte

En profet og trofast venn og rådgiver
til David i Det gamle testamente (1 Sam
22:5; 2 Sam 24:11–19). Han skrev en
bok om Davids liv, men denne del av
Skriftene har gått tapt (1 Krøn 29:29).

GAD, SØNN AV JAKOB. Se også:
Israel; Jakob, sønn av Isak

En sønn av Jakob og Silpa i Det gamle
testamente (1M 30:10–11). Hans etter-
kommere ble en av Israels stammer.
Gads stamme: De velsignelser Jakob ga
til sin sønn Gad, finnes i 1M 49:19. De
velsignelser Moses ga til Gads stamme,
står i 5M 33:20–21. Ifølge disse velsig-
nelsene skulle Gads etterkommere bli
en krigersk slekt. De landområder de
fikk tildelt i Kana÷an, lå på østsiden av
elven Jordan, hvor det var god beite-
mark og rikelig med vann.

GADIANTONRØVERE. Se også:
Hemmelige forbund

En røverbande som ifølge Mormons
bok ble grunnlagt av en ugudelig
nephitt ved navn Gadianton. Deres or-
ganisasjon var basert på hemmelig-
holdelse og sataniske eder.
Gadianton var årsak til at nephitte-
ne som nasjon ble utryddet, Hel 2:12–
13. Djevelen ga hemmelige eder og
pakter til Gadianton, Hel 6:16–32.
Hemmelige forbund var årsak til at ja-
redittene som nasjon ble ødelagt,
Ether 8:15–26.

GALATERNE, BREVET TIL.
Se også: Paulus; Paulus’ brev

En bok i Det nye testamente. Opprinne-
lig var den et brev som apostelen Paulus
skrev til de hellige som bodde rundt
omkring i Galatia. Gjennomgangste-
maet i dette brevet er at sann frihet
bare kan finnes ved å etterleve Jesu
Kristi evangelium. Hvis de hellige

lyttet til det som ble sagt av de jødiske
kristne, som insisterte på å etterleve
Moseloven, ville de begrense eller
ødelegge den frihet de hadde funnet i
Kristus. I brevet grunnfestet Paulus
sin egen stilling som apostel, forklarte
læren om rettferdighet ved tro og un-
derstreket verdien av åndelighet i
gudsdyrkelsen.

I kapittel 1 og 2 beklager Paulus ny-
heter han hadde fått om frafall blant
galaterne, og klargjør sin stilling som
apostel. I kapittel 3 og 4 behandler han
læren om tro og gjerninger, mens ka-
pittel 5 og 6 inneholder en tale om de
praktiske resultater av læren om tro.

GALILEA

I gammel og nyere tid det nordligste
av Israels distrikter vest for elven Jor-
dan og Gennesaret-sjøen. Galilea er ca.
100 km langt og 50 km bredt. I fordums
tid lå noen av Israels beste landområder
og travleste byer her. Viktige ferdselså-
rer til Damaskus, Egypt og det østlige
Israel gikk gjennom Galilea. Det ypper-
lige klimaet og fruktbare jordsmonnet
ga store avlinger av oliven, hvete, bygg
og druer. Fiskeriene ved Gennesaret-
sjøen drev en utstrakt eksporthandel,
og var en stor kilde til rikdom. Frelse-
ren tilbragte mye av sin tid i Galilea.
Et stort lys skal vise seg i Galilea, Jes
9:1–3 (2 Ne 19:1–3). Jesus dro omkring
i hele Galilea og forkynte, underviste
og helbredet, Mat 4:23. Etter at Jesus
var oppstått, viste han seg i Galilea,
Mark 14:28 (Joh 21:1–14). Ryktet om
Jesus kom ut over hele Galilea, Luk
4:14. Jesus utførte sitt første mirakel i
Kana i Galilea, Joh 2:11.
Gennesaret-sjøen: Gennesaret-sjøen lig-
ger i den nordlige del av Israel. I Det
gamle testamente ble den også kalt for
Kinneret-sjøen og i Det nye testamente
for Galilea-sjøen og Tiberias-sjøen. Jesus
holdt flere taler der (Mat 13:2). Sjøen
er pæreformet og er 20 km lang og 12
km bred på det bredeste. Den ligger
207 meter under havoverflaten og det-
te fører til at luftmassene omkring
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sjøen er temmelig varme. Kald luft som
kommer nedover fjellsidene og møter
den varme luften like over vannflaten,
fører til at det ofte kan blåse opp til
uvær (Luk 8:22–24).

GAMALIEL. Se også: Fariseere
En velkjent fariseer i Det nye testamente
som kjente og underviste i jødisk lov.
En av hans elever var apostelen Paulus
(Apg 22:3). Han hadde stor innflytelse
i det jødiske råd (Apg 5:34–40).

GAMLE AV DAGER, DEN.
Se: Adam

GAVE. Se også: Hellige Ånds gave;
Gaver, Åndens

Gud gir mange velsignelser og gaver.
Det er mange åndelige gaver, 1 Kor
12:4–10. Streb etter de beste gaver,
1 Kor 12:31. All fullkommen gave
kommer fra Gud, Jak brev 1:17. Den
Hellige Ånds kraft er Guds gave,
1 Ne 10:17. De som sier det ikke er
noen gaver, kjenner ikke Kristi evan-
gelium, Mormon 9:7–8. Enhver god
gave kommer fra Kristus, Moroni
10:8–18. Evig liv er den største av alle
Guds gaver, L&p 14:7 (1 Ne 15:36).
Gaver gis til dem som elsker Herren,
L&p 46:8–11. Alle har ikke fått enhver
gave, L&p 46:11–29.

GAVER, ÅNDENS. Se også: Gave
Spesielle åndelige velsignelser gitt av
Herren til verdige personer — til nytte
for dem selv og for å kunne velsigne
andre. En beskrivelse av Åndens gaver
er gitt i Lære og pakter 46:11–33;
1 Kor 12:1–12; Moroni 10:8–18.
Streb etter de beste gaver, 1 Kor 12:31
(1 Kor 14:1). Nephittene ble gitt man-
ge av Åndens gaver, Alma 9:21. Ve den
som sier at Herren ikke lenger virker
ved gaver eller ved Den Hellige Ånds
kraft, 3 Ne 29:6. Gud gir gaver til de
trofaste, Mormon 9:7. Gaver kommer
ved Kristi Ånd, Moroni 10:17. Det
er mange gaver, og enhver er gitt
en gave ved Ånden, L&p 46:11. Kir-
kens ledere har fått makt til å skjelne

mellom Åndens gaver, L&p 46:27. Kir-
kens president har alle Guds gaver,
L&p 107:92.

GENEALOGI. Se: Slektshistorie

GENERALAUTORITETER.
Se: Apostel; Første presidentskap;
Presiderende biskop; Sytti

GETSEMANE. Se også: Oljeberget;
Forsoning

En hage som omtales i Det nye testa-
mente og som lå like ved Oljeberget. På
arameisk betyr ordet gat shemane “oli-
venpresse”. Jesus gikk til denne hagen
samme natt som Judas forrådte ham,
og der ba og led han for menneskehet-
ens synder (Mat 26:36, 39; Mark 14:32;
Joh 18:1; Alma 21:9; L&p 19:15–19).

GIDEON (DET GAMLE
TESTAMENTE)

En leder som befridde israelittene fra
midianittene (Dom 6:11–40; 7–8).

GIDEON (MORMONS BOK)

En av nephittenes trofaste ledere.
Var en sterk mann og en fiende av kong
Noah, Mosiah 19:4–8. Rådførte seg med
kong Limhi, Mosiah 20:17–22. Planla
hvordan de skulle slippe bort fra la-
manittenes trelldom, Mosiah 22:3–9.
Ble drept av Nehor, Alma 1:8–10.

GIFTE SEG. Se: Ekteskap

GILEADS BALSAM

En velluktende kvae eller et aromatisk
krydder som ble brukt til å helbrede
sår (1M 43:11; Jer 8:22; 46:11; 51:8). I
gammeltestamentelig tid, vokste den
busken som produserte harpiksen som
balsamen ble laget av, overalt i Gilead,
og den ble derfor kalt “Gileads balsam”
(1M 37:25; Esek 27:17).

GJELD. Se også: Tilgi
Når noen skylder et annet menneske
penger eller annen eiendom, fører det-
te til at låntakeren — slik det er brukt i
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Skriftene — på sett og vis befinner seg i
trelldom. I en annen betydning av ordet
lærte Jesus oss at vi skulle be Faderen
om å forlate oss vår skyld slik at vi —
gjennom Jesu Kristi forsoning, og etter
at vi har tilgitt andre den urett de har
begått mot oss — kunne slippe å beta-
le prisen for våre synder (Mat 6:12;
3 Ne 13:11).
Den ugudelige låner og betaler ikke,
Sal 37:21. Låntakeren blir långiverens
trell, Ord 22:7. Hele din gjeld ettergav
jeg deg, burde da ikke også du vise
barmhjertighet? Mat 18:23–35. Bli in-
gen noe skyldig, annet enn det å elske
hverandre, Rom 13:8. Dere vil alltid
stå i gjeld til deres himmelske Fader,
Mosiah 2:21–24, 34. Den som låner noe
av sin neste, skulle levere tilbake det
han låner, Mosiah 4:28. Betal gjelden
og fri deg fra trelldom, L&p 19:35. Det
er forbudt å stifte gjeld hos dine fien-
der, L&p 64:27. Betal all deres gjeld,
L&p 104:78. Sett dere ikke i gjeld for å
bygge Herrens hus, L&p 115:13.

GJENGIVELSEN AV
EVANGELIET. Se også:
Evangelieutdeling; Evangelium;
Frafall; Smith, Joseph jr.

Gud gir sannheten og ordinansene i sitt
evangelium tilbake til menneskene på
jorden. Jesu Kristi evangelium forsvant
fra jorden på grunn av det frafall som
fant sted etter at Kristi apostler hadde
sluttet å virke. Dette frafallet gjorde en
gjengivelse av evangeliet nødvendig.
Ved hjelp av syn, englers betjening og
åpenbaring til jordens mennesker gjen-
ga Gud evangeliet. Gjengivelsen begyn-
te med profeten Joseph Smith (JS—H
1:1–75; L&p 128:20–21) og har senere
fortsatt frem til i dag gjennom Herrens
levende profeter og deres virke.
Herrens hus skal være grunnfestet på
toppen av fjellene, Jes 2:2 (Mika 4:2;
2 Ne 12:2). Gud vil utføre et underlig
og forunderlig verk, Jes 29:14 (2 Ne
25:17–18; L&p 4:1). Gud skal opprette
et rike som aldri skal bli ødelagt, Dan
2:44. Elias kommer, og han skal gjen-

opprette alle ting, Mat 17:11 (Mark
9:12; L&p 77:14). Det vil komme en tid
da alle ting skal gjenopprettes, Apg
3:21 (L&p 27:6). I husholdningen (evan-
gelieutdelingen) i tidenes fylde vil Gud
samle alt til ett, Ef 1:10. Jeg så en annen
engel som hadde et evig evangelium å
forkynne, Åp 14:6. Evangeliets fylde
vil komme til hedningefolkene, 1 Ne
15:13–18. Jødene skal føres tilbake til
den sanne kirke, 2 Ne 9:2. I de siste
dager skal sannheten komme, 3 Ne
16:7. Jeg overdrar Arons prestedømme
til dere, L&p 13:1 (JS—H 1:69). Jeg har
overgitt rikets nøkler for siste gang,
L&p 27:6, 13–14 (L&p 128:19–21). Samle
Israels stammer og gjenopprett alle
ting, L&p 77:9. Nøklene til denne
evangelieutdeling er overgitt, L&p
110:16 (L&p 65:2). Prestedømmet er
gitt i evangelieutdelingen i tidenes
fylde, L&p 112:30. Jeg så to personer,
JS—H 1:17. Jeg vil åpenbare preste-
dømmet for deg ved Elijahs hånd,
JS—H 1:38 (Mal 4:5–6).

GJENOPPRETTELSE. Se også:
Gjengivelsen av evangeliet

At noe eller en tilstand som er tatt bort
eller gått tapt, vender tilbake.
Ånden og legemet skal gjenforenes til
sin fullkomne skikkelse, Alma 11:43–
44. Gjenopprettelse er å bringe tilbake
ondt for ondt, rettskaffenhet for det
som er rettskaffent, Alma 41:10–15. Vi
tror på gjenopprettelsen av de ti stam-
mer og at jorden vil bli fornyet og få
sin paradisiske herlighet, Trosart 1:10
(L&p 133:23–24).

GJERNINGER
Et menneskes handlinger enten de er
gode eller dårlige. Alle vil bli dømt
etter sine egne gjerninger.
Herren vil gjengjelde et menneske etter
dets gjerninger, Ord 24:12. La deres lys
skinne for menneskene, så de kan se de
gode gjerninger dere gjør, Mat 5:16
(3 Ne 12:16). Den som gjør min him-
melske Faders vilje, skal komme inn i
himmelens rike, Mat 7:21. Tro uten
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gjerninger er død, Jak brev 2:14–26.
De må dømmes etter sine gjernin-
ger, 1 Ne 15:32 (Mosiah 3:24). Vi vet at
det er ved nåde vi blir frelst etter at vi
har gjort alt det vi kan, 2 Ne 25:23. Lær
dem at de aldri må bli trette av å gjøre
gode gjerninger, Alma 37:34. Det er
nødvendig at menneskene blir dømt
etter sine gjerninger, Alma 41:3. På
deres gjerninger skal dere kjenne dem,
Moroni 7:5 (L&p 18:38). Jeg, Herren,
vil dømme menneskene etter deres
gjerninger, L&p 137:9.

GLEDE. Se også: Lydighet, lydig,
(ad)lyde

En tilstand av stor lykke som er et resul-
tat av rettferdig livsførsel. Hensikten
med jordelivet er at alle mennesker
skal kunne ha glede (2 Ne 2:22–25). En
fullstendig glede vil vi bare få del i
gjennom Jesus Kristus (Joh 15:11; L&p
93:33–34; 101:36).
De saktmodige skal igjen glede seg i
Herren, Jes 29:19 (2 Ne 27:30). Jeg for-
kynner dere en stor glede, Luk 2:10.
Ingen tar deres glede fra dere, Joh 16:22.
Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred,
Gal 5:22. Frukten fylte min sjel med
overmåte stor glede, 1 Ne 8:12. Men-
nesket er til for å kunne ha glede,
2 Ne 2:25. De rettferdiges glede skal
for evig være fullkommen, 2 Ne 9:18.
De får bo med Gud i en lykkelig tilstand
som aldri tar slutt, Mosiah 2:41. Jeg vil
gi alt jeg eier så jeg kan få del i denne
store glede, Alma 22:15. Kanskje kan
jeg være et redskap i Guds hånd til å
bringe en sjel til omvendelse, og dette
er min glede, Alma 29:9. Hvilken gle-
de og hvilket strålende lys jeg så,
Alma 36:20. Min ånd skal fylle din sjel
med glede, L&p 11:13. Hvor stor skal
ikke deres glede være med ham i min
Faders rike, L&p 18:15–16. I denne ver-
den er ikke deres glede fullkommen,
men i meg er deres glede fullkommen,
L&p 101:36. I dette liv skal jeg ha glede,
Moses 5:10–11.

GODE HYRDE. Se også: Jesus Kristus
Jesus Kristus er den gode hyrde. Hans

tilhengere kan symbolsk sett sammen-
lignes med får som Jesus våker over.
Herren er min hyrde, Sal 23:1. Som en
hyrde skal han vokte sin hjord, Jes
40:11. Slik vil jeg finne frem til mine
får, Esek 34:12. Jeg er den gode hyrde,
Joh 10:14–15. Jesus er fårenes store
hyrde, Heb 13:20. Han teller sine får
og de kjenner ham, 1 Ne 22:25. Den
gode hyrde kaller på dere med sitt eget
navn som er Kristi navn, Alma 5:38,
60. Det skal bli én hjord og én hyrde,
3 Ne 15:21 (Joh 10:16).

GOG. Se også: Annet komme, Jesu
Kristi; Magog

En konge i Magog. Esekiel profeterte
at Gog ville invadere Israel ved Herrens
annet komme (Esek 38–39). Et annet
slag, slaget om Gog og Magog, vil fin-
ne sted ved slutten av tusenårsriket
(Åp 20:7–9; L&p 88:111–116).

GOLGATA. Se også: Jesus Kristus;
Korsfestelse

På arameisk betyr Golgata “en hode-
skalle”, og er navnet på det stedet hvor
Kristus ble korsfestet (Mat 27:33;
Mark 15:22; Joh 19:17). Det latinske
navnet på dette stedet er Calvaria som
den engelske bibelen har hentet nav-
net Calvary fra (Luk 23:33).

GOLIAT. Se også: David
I Det gamle testamente en kjempe
blant filistrene som utfordret israelit-
tenes hær. David tok imot hans utfor-
dring og drepte ham ved Herrens
hjelp (1 Sam 17).

GOMORRA. Se også: Sodoma
I Det gamle testamente en ugudelig by
som ble tilintetgjort av Herren
(1M 19:12–29).

GRAV. Se også: Oppstandelse
Det dødelige legemes gravsted. På
grunn av forsoningen vil alle oppstå
fra graven.
Etter Kristi oppstandelse ble gravene
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åpnet og mange sto opp, Mat 27:52–53
(3 Ne 23:9–13). Grav, hvor er din seier?
1 Kor 15:55. Graven må frigi sine
døde, 2 Ne 9:11–13. De som har sovet i
sine graver, skal komme frem, L&p
88:97–98. En døpefont er et symbol på
graven, L&p 128:12–13.

GRUNNLOV. Se også: Lov;
Myndigheter

I Lære og pakter henviser “grunnlo-
ven” til De forente staters grunnlov
(konstitusjon) som ble til ved guddom-
melig inspirasjon for å berede veien
for evangeliets gjengivelse.

Grunnloven skulle støttes, L&p 98:5–6.
Herren sørget for at De forente staters
grunnlov ble opprettet, L&p 101:77, 80.

GUD, GUDDOMMEN. Se også:
Fader i himmelen; Hellige Ånd,
Den; Herre; Jesus Kristus

Det er tre adskilte personer i guddom-
men, Gud den evige Fader, hans sønn,
Jesus Kristus og Den Hellige Ånd. Vi
tror på hver og en av dem. Trosart 1:1.
Av åpenbaring i de siste dager lærer vi
at Faderen og Sønnen har følbare lege-
mer av kjøtt og ben og at Den Hellige
Ånd er en ånd i persons skikkelse —
uten kjøtt og ben (L&p 130:22–23).
Disse tre personer er ett i en fullkom-
men enhet og harmoni hva hensikt og
lære angår (Joh 17:21–23; 2 Ne 31:21;
3 Ne 11:27, 36).

Gud Faderen: Vanligvis er det Faderen,
eller Elohim, som kalles for Gud. Han
kalles Faderen fordi han er far til våre
ånder (Mal 2:10; 4M 16:22; 27:16; Mat
6:9; Ef 4:6; Heb 12:9). Gud Faderen er
universets suverene hersker. Han er
allmektig (1M 18:14; Alma 26:35; L&p
19:1–3), allvitende (Mat 6:8; 2 Ne 2:24)
og allestedsnærværende gjennom sin
Ånd (Sal 139:7–12; L&p 88:7–13, 41).
Menneskeheten har et spesielt forhold
til Gud som skiller menneskene ut fra
alt annet som er skapt: Menn og kvinner
er Guds åndebarn (Sal 82:6; 1 Joh 3:1–3;
L&p 20:17–18).

I de opptegnelser vi har, finnes det
få eksempler på at Gud Faderen viser
seg for eller taler til mennesket. I Skrif-
tene leser vi at han talte til Adam og
Eva (Moses 4:14–31) og at han presen-
terte Jesus Kristus ved flere anlednin-
ger (Mat 3:17; 17:5; Joh 12:28–29; 3 Ne
11:3–7). Han viste seg for Stefanus
(Apg 7:55–56) og for Joseph Smith
(JS—H 1:17). Senere viste han seg bå-
de for Joseph Smith og Sidney Rigdon
(L&p 76:20, 23). De som elsker Gud og
renser seg for ham, gir Gud i enkelte
tilfeller anledning til selv å se og vite
at han er Gud (Mat 5:8; 3 Ne 12:8;
L&p 76:116–118; 93:1).
Min Gud, min Gud, hvorfor har du
forlatt meg? Mark 15:34. Disse menne-
sker er den høyeste Guds tjenere, Apg
16:17. Vi er Guds avkom, Apg 17:28–
29. Du skal ofre dine sakramenter til
Den Aller Høyeste, L&p 59:10–12. Enok
så de ånder som Gud hadde skapt,
Moses 6:36. Hellighetens menneske er
hans navn, Moses 6:57.
Gud Sønnen: Den Gud som er kjent un-
der navnet Jehova, er Sønnen, Jesus
Kristus (Jes 12:2; 43:11; 49:26; 1 Kor
10:1–4; 1 Tim 1:1; Åp 1:8; 2 Ne 22:2).
Jesus arbeider under Faderens ledelse
og er i fullstendig harmoni med ham.
Hele menneskeheten er hans brødre
og søstre, for han er den eldste av Elo-
hims åndebarn. Enkelte steder i Skrif-
tene kalles han for Gud . Eksempelvis
fortelles det i Skriftene at “Gud skapte
himmelen og jorden” (1M 1:1), mens
det i virkeligheten var Jesus som var
Skaperen under ledelse av Gud Fade-
ren (Joh 1:1–3, 10, 14; Heb 1:1–2).
Herren kalte seg for JEG ER, 2M 3:13–
16. Jeg er Herren (Jehova), og foru-
ten meg er det ingen frelser, Jes 43:11
(Jes 45:23). Jeg er verdens lys, Joh 8:12.
Før Abraham var, er jeg, Joh 8:58.
Herren skal virke blant menneskene
i et jordisk tabernakel, Mosiah 3:5–10.
Abinadi forklarte hvordan Kristus er
Faderen og Sønnen, Mosiah 15:1–4
(Ether 3:14). Herren viste seg for
Jareds bror, Ether 3. Lytt til Kristi, din
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Herres og din Guds ord, Moroni 8:8.
Jehova skal dømme levende og døde,
Moroni 10:34. Jesus viste seg for
Joseph Smith og Sidney Rigdon, L&p
76:20, 23. Herren, Jehova, viste seg i
Kirtland tempel, L&p 110:1–4. Jehova
talte til Abraham, Abr 1:16–19. Jesus
viste seg for Joseph Smith, JS—H 1:17.
Gud; Hellige Ånd, Den: Den Hellige Ånd
er også en Gud, og noen av hans navn
og titler er Ånden, Guds Ånd eller
lignende. Ved Den Hellige Ånds hjelp
kan mennesket kjenne Gud Faderens
vilje og vite at Jesus er Kristus
(1 Kor 12:3).
Den Hellige Ånd skal lære dere hva
dere skal si, Luk 12:12. Den Hellige Ånd
er Talsmannen (Trøsteren), Joh 14:26
(Joh 16:7–15). Jesus ga befalinger til
apostlene gjennom Den Hellige Ånd,
Apg 1:2. Den Hellige Ånd bærer vitnes-
byrd om Gud og Kristus, Apg 5:29–32
(1 Kor 12:3). Den Hellige Ånd er også et
vitne for oss, Heb 10:10–17. Ved Den
Hellige Ånds kraft kan dere vite sann-
heten i alt, Moroni 10:5. Den Hellige
Ånd er åpenbaringens ånd, L&p 8:2–3
(L&p 68:4).

GUDERANG. Se: Evig liv; Menne-
sket, mennesker — Mennesket
kan bli vår himmelske Fader lik;
Opphøyelse

GUDS BARN. Se: Guds sønner og
døtre; Mennesket, mennesker

GUDS BUD. Se også: Bud, de ti;
Guds ord; Lov; Lydighet, lydig,
(ad)lyde; Synd

De lover Gud gir og de krav han stiller
til menneskene, enkeltvis eller samlet.
Den som er lydig og holder budene,
vil motta Herrens velsignelser
(L&p 130:21).
Noah gjorde i ett og alt som Gud had-
de befalt ham, 1M 6:22. Vandre i mine
lover og ta vare på mine bud, 3M 26:3.
Hold mine bud, så skal du leve, Ord
4:4 (Ord 7:2). Dersom dere elsker meg,
da holder dere mine bud, Joh 14:15

(L&p 42:29). Hva vi enn ber om, det får
vi av ham, fordi vi holder hans bud,
1 Joh 3:22. Hans bud er ikke tunge, 1 Joh
5:3. Vær urokkelig i å holde befaling-
ene, 1 Ne 2:10. Herren gir ikke noen
befalinger uten at han bereder en vei
for dem, 1 Ne 3:7. Jeg må følge Guds
strenge befalinger, Jak bok 2:10. Hvis
dere holder mine bud, skal det gå dere
vel i landet, Jar 1:9 (Alma 9:13; 50:20).
Lær i din ungdom å holde Guds bud,
Alma 37:35. Disse bud er av meg, L&p
1:24. Ransak disse bud, L&p 1:37. De
som ikke holder budene, kan ikke bli
frelst, L&p 18:46 (L&p 25:15; 56:2). Mine
bud er åndelige, de er hverken naturlige
eller timelige, L&p 29:35. Budene gis
så vi kan forstå Herrens vilje, L&p 82:8.
Jeg vet ikke, men Herren befalte meg
det, Moses 5:6. Herren prøver menne-
skene for å se om de vil gjøre alt han
befaler dem, Abr 3:25.

GUDS LAM. Se også: Jesus Kristus;
Påske; Forsoning

Et navn på Frelseren som henviser til at
Jesus er det offer som ble ofret for oss.

Han føres som et lam til slaktebenken,
Jes 53:7 (Mosiah 14:7). Se der Guds
Lam som bærer verdens synd, Joh 1:29
(Alma 7:14). Dere ble kjøpt fri med
Kristi dyrebare blod, som blodet av et
lyteløst lam, 1 Pet 1:18–20. Verdig er
Lammet som ble slaktet, Åp 5:12. Vi
seirer over Satan i kraft av Lammets
blod, Åp 12:11. Disse er gjort hvite i
Lammets blod på grunn av sin tro på
ham, 1 Ne 12:11. Guds Lam er sønn av
den evige Fader og er verdens Frelser,
1 Ne 13:40 (1 Ne 11:21). Rop inntren-
gende til Faderen i Jesu navn så dere
kanskje kan bli renset ved Lammets
blod, Mormon 9:6 (Åp 7:14; Alma
34:36). Menneskesønnen er Lammet
som ble slaktet fra verdens grunnleg-
gelse av, Moses 7:47.

GUDS ORD. Se også: Guds bud;
Skriftene; Åpenbaring

Instruksjoner, bud og befalinger eller
et budskap fra Gud. Guds barn kan
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motta hans ord ved direkte åpenbaring
gjennom Ånden eller fra hans utvalgte
tjenere (L&p 1:38).
Mennesket lever av hvert ord som går
ut av Herrens munn, 5M 8:3 (Mat 4:4;
L&p 84:43–44). Ditt ord er en lykt for
min fot og et lys på min sti, Sal 119:105.
De ble alle fylt med Den Hellige Ånd
og talte Guds ord med frimodighet,
Apg 4:31–33. Jernstangen forestilte
Guds ord som ledet til livets tre,
1 Ne 11:25 (1 Ne 15:23–25). Dere var
følelsesløse så dere ikke kunne føle
hans ord, 1 Ne 17:45–46. Ve den som
forkaster Guds ord! 2 Ne 27:14 (2 Ne
28:29; Ether 4:8). Strev fremover og
nyt Kristi ord, 2 Ne 31:20 (2 Ne 32:3).
På grunn av sin vantro kunne de ikke
forstå Guds ord, Mosiah 26:3 (Alma
12:10). De hadde gransket Skriftene
flittig så de kunne kjenne Guds ord,
Alma 17:2. Forsøk kraften i Guds ord,
Alma 31:5. Alma sammenlignet Guds
ord med et frø, Alma 32:28–43. Hva
som helst de taler når de er drevet av
Den Hellige Ånd, skal være Herrens
ord, L&p 68:4. Lev ved hvert ord som
går ut av Guds munn, L&p 84:44–45.
Den som verdsetter mitt ord, skal ikke
bli bedratt, JS—M 1:37.

GUDS SØNN. Se: Gud,
guddommen; Jesus Kristus

GUDS SØNNER OG DØTRE. Se
også: Føde; Født på ny, født av
Gud; Kristi barn; Mennesket,
mennesker; Forsoning

Skriftene bruker disse uttrykkene på
to forskjellige måter. For det første
er vi alle bokstavelig talt vår himmel-
ske Faders åndebarn. En annen betyd-
ning er at Guds sønner og døtre er de
som er blitt født på ny gjennom Kristi
forsoning.
Faderens åndebarn: Dere er guder, barn
av Den Aller Høyeste, Sal 82:6. Vi er
alle Guds avkom, Apg 17:29. Bøy dere
for åndenes Fader, Heb 12:9. Jeg er en
Guds sønn, Moses 1:13.
Barn født på ny gjennom forsoningen:

Alle dem som tok imot ham, dem ga
han rett til å bli Guds sønner, Joh 1:12
(Rom 8:14; 3 Ne 9:17; L&p 11:30). Vi
skal kalles Guds barn, 1 Joh 3:1–2.
Dere skal kalles Kristi barn, hans søn-
ner og døtre, Mosiah 5:7. Alle menne-
sker må bli født på ny og bli hans
sønner og døtre, Mosiah 27:25. De
skal bli mine sønner og døtre, Ether
3:14. Dere skal visselig bli Kristi barn,
Moroni 7:19. Alle som mottar mitt
evangelium, er sønner og døtre, L&p
25:1. De er guder, ja, Guds sønner,
L&p 76:58. Slik kan alle bli mine søn-
ner, Moses 6:68. Mange har trodd og
blitt Guds sønner, Moses 7:1.

GUDSBESPOTTELSE. Se også:
Banning; Utilgivelig synd

Manglende respekt eller uærbødig
omtale av Gud og hellige ting.

Jesus ble av jødene flere ganger an-
klaget for gudsbespottelse fordi han
påberopte seg retten til å tilgi synder
(Mat 9:2–3; Luk 5:20–21), fordi han
kalte seg Guds Sønn (Joh 10:22–36;
19:7), og fordi han sa de ville se ham
sitte ved kraftens høyre hånd og kom-
me i himmelens skyer (Mat 26:64–65).
Disse anklagene ville ha vært riktige
hvis han ikke faktisk hadde vært alt
det han sa han var. Den anklagen som
ble fremsatt mot ham av falske vitner
under rettssaken for jødenes høye råd
(Mat 26:59–61), gikk ut på at han had-
de vist ringeakt for Guds tempel. Be-
spottelse mot Den Hellige Ånd, som
innebærer at man bevisst fornekter
Kristus etter å ha mottatt en fullkom-
men kunnskap om ham, er den utilgive-
lige synd (Mat 12:31–32; Mark 3:28–29;
L&p 132:27).
Den som spotter Herrens navn, skal dø,
3M 24:11–16. Herrens fiender vil ikke
få anledning til å spotte hans navn, L&p
105:15. Hevn vil komme over dem som
spotter Herren, L&p 112:24–26.

GULLPLATER. Se også: Mormons
bok; Plater

En opptegnelse skrevet på plater av
gull. Den forteller om to store sivilisa-
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sjoner på det amerikanske kontinent.
Joseph Smith oversatte og utga en del
av disse platene. Denne oversettelsen
kalles Mormons bok (Flere opplysnin-
ger finnes under “Innledning” og
“Profeten Joseph Smiths vitnesbyrd”
foran i Mormons bok).

HABAKKUK
En profet i Juda i Det gamle testamen-
te som påpekte folkets syndige hand-
linger — Han levde muligens i Jojakins
regjeringstid, ca. år 600 f.Kr.
Habakkuks bok: Kapittel 1 gjengir en dis-
kusjon mellom Herren og hans profet
som minner om det vi finner i Jeremia
12 og L&p 121. Habakkuk var bekym-
ret over at de ugudelige tilsynelatende
hadde fremgang. I kapittel 2 ber Herren
Habakkuk om å være tålmodig — den
rettferdige må lære å leve ved tro. Ka-
pittel 3 gjengir Habakkuks bønn hvor
han anerkjenner Guds rettferdighet.

HAGAR. Se også: Abraham; Ismael,
sønn av Abraham

Saras egyptiske trellkvinne som Det
gamle testamente forteller om. Hun
ble Abrahams hustru og Ismaels mor
(1M 16:1–16; 25:12; L&p 132:34, 65).
Herren lovet Hagar at en stor nasjon
skulle nedstamme fra hennes sønn
(1M 21:9–21).

HAGGAI
En profet i Det gamle testamente
som profeterte i Jerusalem ca. år 520
f.Kr. like etter at jødene vendte tilbake
fra det babylonske fangenskap (Esr
5:1; 6:14). Han talte om å bygge
opp igjen Herrens tempel i Jerusalem
og irettesatte folket fordi det ikke var
blitt fullført. Han skrev også om tem-
plet i tusenårsriket og om Frelserens
regjeringstid.
Haggais bok: I kapittel 1 irettesetter
Herren folket fordi de lever i sine ferdi-
ge hus mens templet fremdeles ikke
er bygget. I kapittel 2 finnes Haggais
profeti om at Herren vil gi fred i sitt
tempel.

HAGOT
En skipsbygger blant nephittene som
det fortelles om i Mormons bok
(Alma 63:5–7).

HANDLEFRIHET. Se også:
Ansvarlig; Fri, Frihet

Den evne og den store anledning Gud
gir menneskene til å velge og til å
handle på egenhånd.
Av hvert tre kan du fritt ete, 1M 2:16.
Mennesket kunne ikke handle på egen-
hånd uten å bli påvirket, 2 Ne 2:15–16.
Mennesket er fri til å velge frihet og
evig liv eller fangenskap og død, 2 Ne
2:27. Dere er fri og har anledning til å
handle selvstendig, Hel 14:30. En tredje-
del av himmelens hærskarer førte han
bort på grunn av deres handlefrihet,
L&p 29:36. Det måtte nødvendigvis
være slik at djevelen skulle friste men-
neskene, ellers kunne de ikke ha sin
handlefrihet, L&p 29:39. La enhver vel-
ge selv, L&p 37:4. La enhver handle i
henhold til den moralske handlefrihet
som jeg har gitt ham, L&p 101:78. Satan
forsøkte å ødelegge menneskets handle-
frihet, Moses 4:3. Herren ga mennesket
dets handlefrihet, Moses 7:32.

HANNA. Se også: Samuel, profet i
Det gamle testamente

Samuels mor. Samuel var en profet i Det
gamle testamente. Herren ga Samuel
til Hanna som svar på hennes bønn
(1 Sam 1:11, 20–28). Hanna viet Samu-
el til Herren. Hennes lovsang kan
sammenlignes med Marias (Jesu mor)
(1 Sam 2:1–10; Luk 1:46–55).

HARMAGEDDON. Se også: Gog;
Magog; Annet komme, Jesu Kristi

Navnet Harmageddon er utledet av det
hebraiske Har Megiddon , som betyr
“fjellet Megiddo”. Dalen Megiddo
ligger i den vestlige del av sletteområ-
det Esdrelon, 80 km nord for Jerusa-
lem, og her har flere viktige og
avgjørende slag blitt utkjempet i den
tid som dekkes av Det gamle testa-
mente. En stor og siste konflikt som vil
finne sted i forbindelse med Herrens
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annet komme, kalles for slaget ved
Harmageddon fordi det vil begynne i
det samme område (Se Esek 39:11;
Sak 12–14, spesielt 12:11; Åp 16:14–21).

HARME. Se: Sinne

HARRIS, MARTIN. Se også: Vitner
til Mormons bok

Et av de tre vitner til at Mormons bok er
sann og av guddommelig opprinnelse.
Han ga Joseph Smith og Kirken øko-
nomisk hjelp. Herren ba Martin Harris
om å selge sin eiendom så det ble mulig
å betale for utgivelsen av Mormons bok
(L&p 19:26–27, 34–35), så han kunne
være et eksempel for Kirken (L&p 58:35)
og være behjelpelig med å dekke om-
kostningene forbundet med forkyn-
nelsen (L&p 104:26). Martin Harris ble
utelukket av Kirken men ble senere et
fullverdig medlem igjen. Så lenge han
levde, bar han vitnesbyrd om at han
så engelen Moroni og de gullplatene
Joseph Smith benyttet da han oversat-
te Mormons bok.

HATE, HAT. Se også: Fiendskap,
Hevn; Kjærlighet

Hat er en sterk motvilje mot noe eller
noen.
For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær
Gud, som hjemsøker fedrenes misgjer-
ninger på barn inntil tredje og fjerde
ledd, på dem som hater meg, 2 M 20:5.
Seks ting er det Herren hater, Ord
6:16. Et uforstandig menneske forakter
sin mor, Ord 15:20. Foraktet var han
og forlatt av mennesker, Jes 53:3. Gjør
vel imot dem som hater dere, Mat
5:44. Enten vil han hate den ene og elske
den andre, eller han vil holde seg til
den ene og forakte den andre, Mat
6:24. Og dere skal bli hatet av alle for
mitt navns skyld, Mat 10:22. For hver
den som gjør det onde, hater lyset, Joh
3:20. La ingen forakte deg for din ung-
doms skyld, 1 Tim 4:12. For ettersom
de er rike, forakter de de fattige, 2 Ne
9:30. Forakt ikke Guds åpenbaringer,
Jak bok 4:8. De næret et evig hat til
oss, Jak bok 7:24. Menneskene akter

Guds råd for intet og forkaster hans
ord, L&p 3:7. Jeg ble hatet og forfulgt
fordi jeg sa at jeg hadde hatt et syn,
JS—H 3:7.

HEBRAISK. Se også: Israel
Et semittisk språk som Israels barn
snakket.

Israelittene snakket hebraisk helt
til de vendte tilbake fra det babylon-
ske fangenskap, da arameisk ble det
språk man snakket til daglig. På Jesu
tid var hebraisk det språk som ble
brukt av de lærde, i lovverket og i reli-
giøs litteratur.

HEBREERNE, BREVET TIL.
Se også: Paulus; Paulus’ brev

En bok i Det nye testamente. Paulus
skrev dette brevet til jøder som var
medlemmer av Kirken, for å overbevi-
se dem om at viktige sider ved Mose-
loven var oppfylt ved Kristus og var
blitt erstattet av evangeliets lov — den
høyere lov som Kristus kom med. Da
Paulus kom tilbake til Jerusalem etter
sin tredje misjonsreise (ca. år 60), opp-
daget han at mange jøder som var
medlemmer av Kirken, fremdeles holdt
seg til Moseloven (Apg 21:20). Dette
var minst ti år etter at Kirken under en
konferanse i Jerusalem hadde bestemt
at enkelte ordinanser i Moseloven
ikke var nødvendige for at tidligere
hedningefolk, som nå var kristne,
kunne bli frelst. Tilsynelatende var
det like etterpå at Paulus skrev til he-
breerne for å vise dem ved hjelp av
deres egne skrifter og ved sunn fornuft
hvorfor de ikke lenger skulle praktise-
re Moseloven.

I kapittel 1 og 2 blir det forklart at
Jesus er større enn englene. I kapittel
3–7 blir Jesus sammenlignet med Moses
og Moseloven, og Paulus forklarer at
Jesus er større enn dem begge. Videre
blir det forklart at Det melkisedekske
prestedømme er større enn det aronske.
Kapittel 8–9 forklarer hvordan ordinan-
sene i Moseloven forberedte folket på
Kristi virksomhet og hvordan Kristus
er den nye pakts mellommann (Alma
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37:38–45; L&p 84:21–24). Kapittel 10
er en formaning om å være flittig og
trofast. Kapittel 11 er en tale om tro.
Kapittel 12 inneholder formaninger og
hilsener. I kapittel 13 forteller han om
ekteskapets ærefulle natur, og hvor
viktig det er å være lydig.

HEBRON

En gammel by i Juda som lå vel 30 kilo-
meter syd for Jerusalem. Det var her
Abraham og hans familie ble begravet
(1M 49:29–32). Den var også Davids
hovedstad under den første del av
hans regjeringstid (2 Sam 5:3–5).

HEDNINGEFOLKENE

Slik ordet hedningefolkene (hedningene)
er brukt i Skriftene, har det flere betyd-
ninger. Av og til henviser det til folk
som ikke tilhører Israels slektslinje, i
andre tilfeller til folk som ikke er jøder,
men i noen tilfeller også til nasjoner som
ikke har evangeliet, selv om det kan
være noe israelittisk blod blant dem.
Denne siste måten å bruke ordet på er
spesielt karakteristisk for Mormons
bok og Lære og pakter.

Israelitter skulle ikke gifte seg med ikke-
israelitter (hedningefolk). 5M 7:1–3.
Herren skulle være et lys for hednin-
gene, Jes 42:6. Peter ble befalt å bringe
evangeliet til hedningefolkene, Apg
10:9–48. Gud ga også hedningene om-
vendelsen til livet, Apg 11:18. Vi blir
døpt inn i den samme kirke enten vi er
jøde eller hedninger, 1 Kor 12:13. Hed-
ningene skulle være medarvinger i
Kristus ved evangeliet, Ef 3:6. Mormons
bok ble skrevet til hedningefolkene,
Tittelsiden i Mormons bok (Mormon
3:17). En mann blant hedningefolkene
dro ut over de mange vann, 1 Ne 13:12.
Andre bøker kom fra hedningefolke-
ne, 1 Ne 13:39. Evangeliets fylde skal
komme til hedningefolkene, 1 Ne
15:13 (3 Ne 16:7; L&p 20:9). Dette
land skal være et frihetens land for
hedningefolkene, 2 Ne 10:11. Hedninge-
folkene sammenlignes med et viltvok-
sende oliventre, Jak bok 5. Evangeliet

skal komme frem i hedningefolkenes
tider, L&p 45:28 (L&p 19:27). Ordet
skal gå ut til jordens ender, først til
hedningefolkene og deretter til jøde-
ne, L&p 90:8–10. Syttiene skal være
spesielle vitner for hedningefolkene,
L&p 107:25. Send ut min Kirkes eld-
ster for å kalle på alle nasjoner, først
på hedningefolkene og deretter på
jødene, L&p 133:8.

HELAMAN, SØNN AV ALMA.
Se også: Alma, sønn av Alma;
Anti-Nephi-Lehis folk; Helamans
sønner

I Mormons bok: Eldste sønn av Alma,
sønn av Alma (Alma 31:7). Helaman
var profet og hærfører.
Alma overlot sitt folks opptegnelser
og jaredittenes plater til sin sønn
Helaman, Alma 37:1–2, 21. Alma befalte
Helaman å fortsette å skrive sitt folks
historie, Alma 45–62. Helaman gjen-
opprettet Kirken, Alma 45:22–23. To
tusen unge ammonitt–krigere ønsket
at Helaman skulle være deres leder,
Alma 53:19, 22. Helaman og hans unge
ammonitter kjempet mot lamanittene
og ble bevart på grunn av tro,
Alma 57:19–27.

HELAMAN, SØNN AV HELAMAN
I Mormons bok fortelles det at han var
en profet som førte opptegnelser og
underviste nephittene. Han var søn-
nesønn av Alma d.y. og far til Nephi
som fikk makt over alle elementene
(Hel 5–10). Sammen med sin sønn,
Nephi, skrev han Helamans bok.
Helamans bok: Kapittel 1–2 forteller om
en tid med store politiske vanskelig-
heter. I kapittel 3–4 får vi høre at Hela-
man og øverstkommanderende over
nephittenes hærstyrker, Moronihah,
til slutt greide å opprette fred for en
stund. Men til tross for disse gode
menns lederskap, ble folket stadig
mer ugudelige. I kapittel 5–6 ga Nephi
avkall på dommersetet, slik hans olde-
far, Alma, hadde gjort, og dro ut for å
undervise folket. En stund omvendte
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de seg, men i kapittel 6–12 blir nephit-
tene som nasjon ugudelige. I de siste
kapitlene, 13–16, finnes den helt spesi-
elle beretningen om lamanitt-profeten
Samuel, som forutsa Frelserens fødsel
og korsfestelse, og hvilke tegn som
skulle markere disse begivenhetene.

HELAMAN, SØNN AV KONG
BENJAMIN. Se også: Benjamin,
Mosiahs far

En av kong Benjamins tre sønner som
det fortelles om i Mormons bok
(Mosiah 1:2–8).

HELAMANS SØNNER. Se også:
Anti-Nephi-Lehis folk; Helaman,
sønn av Alma

I Mormons bok fortelles det at de var
sønner av omvendte lamanitter som
ble kalt ammonitter, og de ble soldater
under Helamans kommando (Alma
53:16–22).
Helaman betraktet dem som verdige
til å bli kalt sine sønner, Alma 56:10.
Deres mødre hadde lært dem til ikke å
tvile på Herrens evne til å befri dem,
Alma 56:47. De seiret over lamanitte-
ne, og på grunn av sin tro ble de alle
spart så ingen ble drept, Alma 56:52–
54, 56; 57:26.

HELBREDE, HELBREDELSE.
Se også: Salve; Salving av syke

Å gjøre sunn og frisk igjen — både fy-
sisk og åndelig. I Skriftene finnes mange
eksempler på mirakuløse helbredelser
utført av Herren og hans tjenere.
Jeg er Herren, din lege, 2M 15:26. Naa-
man badet seg syv ganger i Jordan og
ble helbredet, 2 Kong 5:1–14. Ved
hans sår har vi fått legedom, Jes 53:5
(Mosiah 14:5). Rettferdighetens sol
skal gå opp med legedom under sine
vinger, Mal 4:2. Jesus helbredet alle
slags sykdommer, Mat 4:23 (Mat
9:35). Han ga dem makt til å helbrede
alle slags sykdommer, Mat 10:1. Han
har sendt meg for å forkynne for blin-
de at de skal få syn, Luk 4:18. De ble
helbredet ved Guds Lams kraft, 1 Ne

11:31. Hvis du tror på Kristi forløs-
ning, kan du bli helbredet, Alma 15:8.
Han helbredet dem alle, 3 Ne 17:9.
Den som har tro på meg til å bli helbre-
det, skal bli helbredet, L&p 42:48. I
mitt navn skal de helbrede de syke,
L&p 84:68. Vi tror på helbredelsens
gave, Trosart 1:7.

HELLIG. Se også: Helliggjørelse;
Hellighet; Ren, renhet; Jesu
Kristi Kirke; Jesu Kristi Kirke av
Siste Dagers Hellige; Kristne

Slik det er brukt i Skriftene, har ordet
hellig to betydninger: (1) Å være hel-
lig vil si å ha en gudlignende karakter,
eller åndelig og moralsk ren. Det mot-
satte av hellig er å være verdslig eller
vanhellig, (2) Et trofast medlem av
Jesu Kristi Kirke.
Å være hellig vil si å ha en gudlignende
karakter, eller åndelig og moralsk ren. Det
motsatte av hellig er å være verdslig eller
vanhellig: Dere skal være et kongerike
av prester for meg og et hellig folk,
2M 19:5–6 (1 Pet 2:9). Herren befalte
Israel: Vær hellige, for jeg er hellig,
3M 11:44–45. De som har rene hender
og et rent hjerte, skal stå på hans helli-
ge sted, Sal 24:3–4. Lær mitt folk å
skjelne mellom hellig og vanhellig,
Esek 44:23. Gud har kalt oss med et
hellig kall, 2 Tim 1:8–9. Helt fra barn-
dommen av kjenner du de hellige
skrifter, 2 Tim 3:15. Hellige Guds
menn talte drevet av Den Hellige Ånd,
2 Pet 1:21. Alle mennesker skal døm-
mes ifølge den sannhet og hellighet
som er i Gud, 2 Ne 2:10. Det naturlige
menneske blir en hellig gjennom
Kristi forsoning, Mosiah 3:19. Vandre
etter Guds hellige orden, Alma 7:22
(Alma 13:11–12). Tre disipler ble hel-
liggjort i kjødet og ble hellige,
3 Ne 28:1–9, 36–39. Vis ikke ringeakt
for hellige ting, L&p 6:12. Du kan ikke
skrive det som er hellig, uten at det
blir gitt deg av meg, L&p 9:9. Dere
skal forplikte dere til å gå frem i all
hellighet, L&p 43:9. Mine disipler skal
stå på hellige steder, L&p 45:32. Det
som kommer fra det høye, er hellig,
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L&p 63:64. Små barn er hellige, L&p
74:7. Jeg vil hellige dette sted, så det
skal være hellig, L&p 124:44. Herren
vil samle sine utvalgte i en hellig by,
Moses 7:62.
Et trofast medlem av Jesu Kristi Kirke:
Samle mine hellige til meg, Sal 50:5.
Saul gjorde mye ondt mot de hellige i
Jerusalem, Apg 9:1–21. Peter kom også
ned til de hellige som bodde i Lydda,
Apg 9:32. Nåde og fred være med alle
som er kalt til å være hellige i Rom,
Rom 1:7. Dere er de helliges medbor-
gere, Ef 2:19–21. Jeg så at Guds Lams
kirke besto av Guds hellige, 1 Ne
14:12. Det naturlige menneske er en
fiende av Gud med mindre det blir en
hellig gjennom Kristi forsoning,
Mosiah 3:19. Jeg, Herren, har velsig-
net landet til nytte for mine hellige,
L&p 61:17. Satan fører krig mot Guds
hellige, L&p 76:28–29. Arbeid flittig for
å berede de hellige for dommen som
skal komme, L&p 88:84–85. De hellige
skulle gi av sine midler til de fattige og
trengende, L&p 105:3. Ovennevnte
embeder har jeg gitt dere for å kunne
arbeide i Kirkens tjeneste og til å full-
kommengjøre mine hellige, L&p
124:143 (Ef 4:12).

HELLIGE LUND. Se: Første syn

HELLIGE ÅND, DEN. Se også: Duens
tegn; Dåp, døpe; Forjettelsens
Hellige Ånd; Gud, guddommen;
Hellige Ånds gave; Inspirasjon,
inspirere; Talsmann; Utilgivelig
(uopprettelig) synd; Åpenbaring

Det tredje medlem av guddommen
(1 Joh 5:7; L&p 20:28). Han er en ånd i
persons skikkelse og har ikke et lege-
me av kjøtt og ben (L&p 130:22). Den
Hellige Ånd kalles ofte for Ånden eller
Guds Ånd.

Den Hellige Ånd har flere viktige
oppgaver i frelsesplanen. (1) Han bæ-
rer vitnesbyrd om Faderen og Sønnen
(1 Kor 12:3; 3 Ne 28:11; Ether 12:41). (2)
Han åpenbarer sannheten om alle ting
(Joh 14:26; 16:13; Moroni 10:5; L&p
39:6). (3) Han helliggjør dem som har

omvendt seg og er blitt døpt (Joh 3:5;
3 Ne 27:20; Moses 6:64–68). (4) Han er
Forjettelsens Hellige Ånd (L&p 76:50–
53; 132:7, 18–19, 26).

Før dåpen kan en person få del i Den
Hellige Ånds kraft, som vitner for
vedkommende at evangeliet er sant.
Men retten til stadig å være ledsaget
av Den Hellige Ånd når man er verdig,
er en gave som bare kan mottas ved
håndspåleggelse av en som bærer Det
melkisedekske prestedømme — etter
først å ha blitt døpt på den foreskrev-
ne måte i den sanne Jesu Kristi Kirke.

Jesus lærte at alle synder kunne bli
tilgitt unntatt bespottelse mot Den
Hellige Ånd (Mat 12:31–32; Mark 3:28–
29; Luk 12:10; Heb 6:4–8; L&p 76:34–35).
Ånden bevirker at menneskene følger
Guds bud, Esek 36:27. Apostlene fikk
fullmakt fra Jesus Kristus til å døpe i
Faderens og i Sønnens og i Den Hellige
Ånds navn, Mat 28:19. Den Hellige
Ånd skal lære dere alle ting, Joh 14:26.
Hellige menn talte som de ble drevet
av Den Hellige Ånd, 2 Pet 1:21. Nephi
ble ledet av Ånden, 1 Ne 4:6. Guds
mysterier skal avdekkes for dem ved
Den Hellige Ånds kraft, 1 Ne 10:17–
19. Den Hellige Ånd vil vise dere alt
dere skal gjøre, 2 Ne 32:5. Ved Den
Hellige Ånds kraft kan dere vite sann-
heten i alt, Moroni 10:5. Den Hellige
Ånd vil fortelle deg i ditt sinn og i ditt
hjerte, L&p 8:2. Ånden leder til å gjøre
godt, L&p 11:12. Den Hellige Ånd kjen-
ner alle ting, L&p 35:19. Den Hellige
Ånd skal lære deg rikets fredelige
ting, L&p 36:2 (L&p 39:6). Hvis dere
ikke mottar Ånden, skal dere ikke un-
dervise, L&p 42:14. Den Hellige Ånd
bærer vitnesbyrd om Faderen og Søn-
nen, L&p 42:17 (1 Kor 12:3; 3 Ne 11:32,
35–36). Til noen er det gitt å vite ved
Den Hellige Ånd at Jesus Kristus er
Guds Sønn, L&p 46:13. Hva som helst
de taler når de er drevet av Den Helli-
ge Ånd, skal være hellig skrift, L&p
68:4. Den Hellige Ånd skal utgytes for
å vitne om alt dere skal si, L&p 100:8.
Den Hellige Ånd skal stadig være din
ledsager, L&p 121:45–46.
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HELLIGE ÅNDS GAVE, DEN. Se

også: Gave; Gaver, Åndens; Gud,
guddommen; Hellige Ånd, Den

Alle Kirkens medlemmer som er døpt
og verdige, har rett til stadig å være
under Den Hellige Ånds innflytelse.
Etter at man er døpt i Jesu Kristi sanne
kirke, mottar man Den Hellige Ånds
gave ved håndspåleggelse av en som
har den behørige myndighet (Apg 8:12–
25; Moroni 2:1–3; L&p 39:23). Å motta
Den Hellige Ånds gave omtales ofte
som å bli døpt med ild (Mat 3:11;
L&p 19:31).
Menneskene blir befalt å omvende seg,
bli døpt og motta Den Hellige Ånds
gave, Apg 2:38. Peter og Johannes
meddelte Den Hellige Ånds gave ved
håndspåleggelse, Apg 8:14–22. Den
Hellige Ånd gis ved håndspåleggelse,
Apg 19:2–6. Forlatelse for synder kom-
mer ved ild og ved Den Hellige Ånd,
2 Ne 31:17. Vi tror på håndspåleggelse
for Den Hellige Ånds gave, Trosart 1:4.

HELLIGGJØRELSE. Se også: Jesus
Kristus; Rettferdiggjøre(lse);
Forsoning

Den prosess som består i å bli fri fra
synd — lutret, renset og hellig gjennom
Jesu Kristi forsoning (Moses 6:59–60).
Gud har utvalgt dere til frelse ved Ån-
dens helliggjørelse, 2 Tess 2:13. Vi er
blitt helliget ved at Jesu legeme ble
ofret, Heb 10:10. Jesus led for å hellige
folket ved sitt eget blod, Heb 13:12.
Høyprester ble helliggjort og fikk sine
klær vasket hvite ved Lammets blod,
Alma 13:10–12. Helliggjørelse finner
sted for dem som gir seg hen til Gud,
Hel 3:33–35. Omvend dere så dere kan
bli helliggjort ved å motta Den Hellige
Ånd, 3 Ne 27:20. Helliggjørelse gjennom
Jesu Kristi nåde er rettferdig og sann,
L&p 20:31. Jesus kom for å helliggjøre
verden, L&p 76:41. Helliggjør dere så
deres sinn ene og alene kan vendes til
Gud, L&p 88:68.

HELLIGHET. Se også: Hellig;
Helliggjørelse; Ren, renhet

Åndelig og moralsk fullkommenhet.
Hellighet innebærer at en person har
et rent hjerte og rene hensikter.
Medlemmene skal vise for Kirken at de
er verdige ved at de vandrer i hellighet
for Herren, L&p 20:69. Herrens hus er
et sted helliget Herren, L&p 109:13.
Guds navn er Hellighetens Menneske,
Moses 6:57 (Moses 7:35).

HELLIGHETENS MENNESKE.
Se også: Gud, guddommen; Fader
i himmelen; Menneskesønnen

Et annet navn på Gud Faderen
(Moses 6:57).

HELSE, SUNNHET. Se:
Visdomsordet

HELVETE. Se også: Djevel; Død,
åndelig; Fordømme, fordømmelse;
Fortapelsens sønner

Åpenbaring i de siste dager omtaler
helvete i minst to betydninger. For
det første er det en midlertidig bolig i
åndeverdenen for dem som var ulydi-
ge i jordelivet. I denne betydningen
av ordet vil helvete ha en slutt. De
ånder som er der, vil bli undervist i
evangeliet, og en eller annen gang et-
ter sin omvendelse vil de oppstå til
den herlighetsgrad de er verdige til.
De som ikke vil omvende seg, men li-
kevel ikke er fortapelsens sønner, vil
forbli i helvete under tusenårsriket.
Etter disse tusen år i pine vil de oppstå
til en telestial herlighet (L&p 76:81–
86; 88:100–101).

For det annet er helvete det perma-
nente sted for dem som ikke blir for-
løst ved Jesu Kristi forsoning. I denne
betydningen av ordet er helvete noe
permanent, og er et sted for dem som
“fortsatt er urene” (L&p 88:35, 102).
Dette er det sted hvor Satan, hans eng-
ler og fortapelsens sønner — de som
har fornektet Sønnen etter at Faderen
har åpenbart ham — vil bo i all evighet
(L&p 76:43–46).

I Skriftene kalles helvete av og til
for “det ytterste mørke” eller “mørket
utenfor”.
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Davids sjel skal ikke bli overgitt til
dødsriket (helvete), Sal 16:10 (Sal 86:13).
Gå bort til helvete, til den uslukkelige
ild, Mark 9:43 (Mosiah 2:38). Den rike
mann slo sine øyne opp i helvete
(dødsriket) og var i pine, Luk 16:22–23
(L&p 104:18). Døden og helvete (døds-
riket) ga fra seg de døde, Åp 20:13. Det
er et sted beredt, ja, det redselsfulle
helvete, 1 Ne 15:35. Kjødets vilje gir
djevelens ånd makt til å føre oss ned til
helvete, 2 Ne 2:29. Kristus beredte vei-
en så vi kunne bli befridd fra død og
helvete, 2 Ne 9:10–12. De som forblir
urene, skal gå bort til en evig pine,
2 Ne 9:16. Djevelen bedrar deres sjeler
og leder dem forsiktig ned til helvete,
2 Ne 28:21. Jesus har forløst min sjel
fra helvete, 2 Ne 33:6. Løsriv dere fra
helvetes pinsler, Jak bok 3:11. Helve-
tes lenker vil si å bli tatt til fange av
djevelen og ledet ved hans vilje ned til
fortapelse, Alma 12:11. De ugudelige
blir kastet ut i det ytterste mørke inntil
oppstandelsen, Alma 40:13–14. De
urene ville bli mer ulykkelige ved å bo
hos Gud enn ved å bo i helvete,
Mormon 9:4. Den straff som gis fra
min hånd, er uendelig straff, L&p
19:10–12. Helvete er et sted som er
beredt for djevelen og hans engler,
L&p 29:37–38. De som anerkjenner
Gud, blir befridd fra død og helvetes
lenker, L&p 138:23.

HEMMELIGE FORBUND. Se også:
Gadianton-røvere; Kain

En organisasjon bestående av menne-
sker som gjennom troskapsed har lovet
hverandre å realisere gruppens onde
hensikter.
Løgnens far oppegger menneskenes
barn til hemmelige sammensvergel-
ser, 2 Ne 9:9. Jeg må nødvendigvis
tilintetgjøre mørkets hemmelige gjer-
ninger, 2 Ne 10:15. Guds straffedom-
mer kom over dem som arbeidet i
hemmelige forbund, Alma 37:30. Ga-
dianton var årsak til at Nephis folk ble
nesten fullstendig utryddet, Hel 2:4–
13. Satan inspirerte folket til å avlegge
hemmelige eder og inngå hemmelige

pakter, Hel 6:21–31. Herren virker
ikke gjennom hemmelige forbund,
Ether 8:19. Nasjoner som støtter slike
hemmelige forbund, skal bli utryddet,
Ether 8:22–23. På grunn av sitt hem-
melige forbund forkastet de alle pro-
fetenes ord, Ether 11:22. Fra Kains tid
fantes det et hemmelig forbund,
Moses 5:51.

HERLIGHET. Se også: Herlighets-
grader; Lys, Kristi lys; Sannhet

I Skriftene sikter herlighet ofte til Guds
lys og sannhet, men kan også sikte
til lovprisning og heder og til en spesi-
ell tilstand av evig liv eller til Guds
herlighet.

Hellig er Hærskarernes Gud, all jorden
er full av hans herlighet, Jes 6:3 (2 Ne
16:3). Vi blir alle forvandlet til det sam-
me bilde, fra herlighet til herlighet,
2 Kor 3:18. Han vil oppvekke meg på
den ytterste dag så jeg kan bo hos ham
i herlighet, Alma 36:28. Den herlighet
man mottar i oppstandelsen vil varie-
re alt etter rettferdighet, L&p 76:50–
119. Guds herlighet er intelligens, L&p
93:36. Guds herlighet er å tilveiebrin-
ge mennesket udødelighet og evig liv,
Moses 1:39. Jeg så to personer hvis
glans og herlighet overgår enhver be-
skrivelse, JS—H 1:17.

HERLIGHETSGRADER. Se også:
Celestial herlighet; Telestial
herlighet; Terrestrial herlighet.

Forskjellige riker i himmelen. Ved den
endelige dom vil alle, bortsett fra forta-
pelsens sønner, bli tildelt en evig bolig
i et bestemt rike av herlighet.

Jesus sa: I min Faders hus er det man-
ge rom, Joh 14:2 (Ether 12:32). En
glans har solen, en annen månen, og
en annen stjernene, 1 Kor 15:40–41.
Paulus ble rykket like inn i den tredje
himmel, 2 Kor 12:2. Det finnes et sted
som er uten herlighet og med en evig-
varende straff, L&p 76:30–38, 43–45.
Det er tre herlighetsgrader, L&p 76:50–
113; 88:20–32.
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HERODES
En familie av herskere i Judea som
levde på Jesu tid. De var viktige perso-
ner i mange av de begivenheter som
omtales i Det nye testamente. Se plan-
sjen nedenfor:

HERODIAS
Søster av Herodes Agrippa som det for-
telles om i Det nye testamente. Hun var
gift med sin onkel, Herodes Filip, og
med ham hadde hun datteren Salome.
Hun sammensverget seg med Salome
og sørget for at døperen Johannes ble
halshugget (Mat 14:3–11).

HERRE. Se også: Gud, guddommen;
Jesus Kristus

En tittel som viser dyp respekt og
heder for Gud Faderen og Frelseren,
Jesus Kristus. Denne tittelen viser at
de er suverene og kjærlige mestere
over sitt skaperverk.
Skulle noen ting være umulig for
Herren, 1M 18:14. Herren talte med
Moses ansikt til ansikt, 2M 33:11. Du
skal elske Herren din Gud, 5M 6:5
(Mat 22:37; Mark 12:30). Men jeg og
mitt hus, vi vil tjene Herren, Jos 24:15.
Herren er min hyrde, Sal 23:1. Herren,
sterk og veldig. Herren, mektig i strid,
Sal 24:8. Herren Jehova er min styrke,
Jes 12:2 (2 Ne 22:2). Jeg, Herren, er din
frelser og din forløser, Jes 60:16. Du
skal tilbe Herren din Gud, Mat 4:10
(Luk 4:8). Hvilke store ting Herren har
gjort, Mark 5:19. Det er bare én Herre,
Jesus Kristus, 1 Kor 8:6. Det er én Herre,
én tro og én dåp, Ef 4:5. Herren selv skal
komme ned fra himmelen, 1 Tes 4:16.
Jeg vil gå og gjøre det som Herren har
befalt, 1 Ne 3:7. Herren skal dømme de
små i samfunnet med rettferdighet,
2 Ne 30:9. Gud Herren, Abrahams Gud,
fridde israelittene ut av trelldom,
Alma 29:11. Intet annet kan redde dette
folk enn omvendelse og tro på Herren,
Hel 13:6 (Mosiah 3:12). Lytt til Jesu
Kristi din Herres ord, L&p 15:1. Søk all-
tid Herrens åsyn, L&p 101:38. Herrens
klær skal være røde ved hans annet
komme, L&p 133:48 (Jes 63:1–4).
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Abraham talte med Herren åsyn til
åsyn, Abr 3:11. Vi tror at evangeliets
første prinsipp er tro på Herren, Jesus
Kristus, Trosart 1:4.

HERRENS DAG. Se: Annet komme,
Jesu Kristi; Dom, den siste eller
endelige; Sabbatsdagen

HERRENS HUS. Se: Tempel,
Herrens hus

HERRENS MÅLTID. Se: Nadverd

HERRENS VINGÅRD. Se også:
Åker; Israel

Et symbol på et område hvor det fore-
går åndelig arbeide. I Skriftene betyr
Herrens vingård vanligvis Israels hus
eller Guds rike på jorden. Av og til
henviser det også til verdens folk i sin
alminnelighet.
Hærskarenes Herres vingård er Israels
hus, Jes 5:7 (2 Ne 15:7). Jesus fortalte
lignelsen om arbeiderne i vingården,
Mat 20:1–16. Israel sammenlignes med
et dyrket oliventre som får næring i
Herrens olivenhage, Jak bok 5. Herrens
tjenere skal beskjære hans olivenhage
for siste gang, Jak bok 6. Herren vil vel-
signe alle som arbeider i hans vingård,
L&p 21:9 (Alma 28:14). Arbeid i min
vingård for siste gang, L&p 43:28.

HEVN
Mottrekk eller gjengjeldelse for en
skade eller krenkelse.
Hevnen kommer, Guds gjengjeldelse,
Jes 35:4. Hevnen hører meg til, jeg vil
gjengjelde, Rom 12:19 (Mormon 3:15;
8:20). Hevnens sverd henger over
dere, Mormon 8:40–41. Jeg vil ta hevn
over de ugudelige, fordi de ikke vil
omvende seg, L&p 29:17. Frelseren
kom i ugudelighetens og hevnens da-
ger, Moses 7:45–46.

HIMMEL. Se også: Celestial
herlighet; Paradis; Rike, Guds
eller himmelens

Ordet himmel har i Skriftene to forskjel-
lige betydninger, (1) det sted hvor Gud

bor, og som i fremtiden vil være et
hjem for de hellige (1M 28:12; Sal 11:4;
Mat 6:9) og (2) himmelrommet om-
kring jorden (1M 1:1, 17; 2M 24:10).
Himmelen er avgjort ikke det samme
som paradis , som er det midlertidige
oppholdssted for trofaste ånder som
har levd og avgått ved døden her på
jorden. Etter døden på korset avla Jesus
et besøk i paradis, men på den tredje
dag fortalte han Maria at han ennå ikke
hadde vært hos Faderen (Luk 23:39–
44; Joh 20:17; L&p 138:11–37).
Jeg ser din himmel, dine fingrers verk,
Sal 8:4. Himlene er skapt ved Herrens
ord, Sal 33:6. Hvor du er falt ned fra
himmelen, O Lucifer, du strålende stjer-
ne, Jes 14:12 (2 Ne 24:12). Himmelen blir
rullet sammen som en bokrull, Jes
34:4. Jeg skaper en ny himmel og en ny
jord, Jes 65:17. Gud vil åpne himmel-
ens sluser, Mal 3:10. Fader vår, du
som er i himmelen, helliget vorde ditt
navn, Mat 6:9 (3 Ne 13:9). Paulus ble
rykket inn i den tredje himmel, 2 Kor
12:2. Det ble stillhet i himmelen, Åp 8:1
(L&p 88:95–98). Hvis de holder trofast
ut til enden, blir de mottatt i himmelen,
Mosiah 2:41. Dere kan bli barn av deres
Fader i himmelen, 3 Ne 12:45. Jeg skal
komme i himmelens skyer, L&p 45:16.
Elijah ble tatt opp til himmelen uten å
smake døden, L&p 110:13. Prestedøm-
mets rettigheter er uadskillelig forbun-
det med himmelens krefter, L&p 121:36.
Det er to slags vesener i himmelen,
L&p 129:1. Sion tatt opp til himmelen,
Moses 7:23.

HIMMELFART. Se også: Jesus
Kristus; Annet komme, Jesu Kristi

Den hendelse at Jesus Kristus forlot
jorden førti dager etter sin oppstan-
delse. Himmelfarten fant sted fra Olje-
berget, og disiplene var tilstede (Mark
16:19; Luk 24:51). Samtidig kunngjor-
de to engler fra himmelen at Herren i
fremtiden ville vende tilbake “på sam-
me måte” (Apg 1:9–12).

HIMMELSKE FADER. Se: Fader i
himmelen; Gud, guddommen
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HIMNI. Se også: Mosiah, sønn av

Benjamin; Mosiahs sønner

Sønn av kong Mosiah som det fortelles
om i Mormons bok. Himni reiste sam-
men med sine brødre for å forkynne
for lamanittene (Mosiah 27:8–11, 34–
37; 28:1–9).

HISKIA

En rettferdig konge i landet Juda i Det
gamle testamente. Han regjerte i ni og
tyve år i den tid da Jesaja var profet i
Juda (2 Kong 18–20; 2 Krøn 29–32; Jes
36–39). Jesaja hjalp ham med å reforme-
re både Kirken og staten. Han satte en
stopper for avgudsdyrkelse, og gjen-
innførte tempelarbeide. Hiskias liv ble
forlenget med femten år på grunn av
bønn og tro (2 Kong 20:1–7). Den før-
ste del av hans regjeringstid var frem-
gangsrik, men da han gjorde opprør
mot kongen av Assyria (2 Kong 18:7),
førte det til at Assyria invaderte lan-
det to ganger. Den første invasjonen er
beskrevet i Jesaja 10:24–32, den andre i
2 Kong 18:13–19:7. Under den andre
invasjonen ble Jerusalem reddet av en
Herrens engel (2 Kong 19:35).

HJEM. Se også: Familie

Hjemmet skulle være midtpunktet
for aktiviteter knyttet til evangeliet og
familien.

En mann skal være fri til beste for sitt
hus og til glede for sin hustru, 5M 24:5.
Han sendte ham hjem, Mark 8:26. La
barna lære seg å vise gudsfrykt i hjem-
met, 1 Tim 5:4. Lær å være sindige,
kyske, og huslige, Tit 2:5. Gå hjem og
overvei de ting jeg har sagt, 3 Ne 17:2–3.
Jeg formante dem å kjempe for hustru
og barn, og hus og hjem, Mormon 2:23.
Fedre blir befalt å være flittige og sette
sitt hus i orden, L&p 93:43–44, 48–50.

HJERTE. Se også: Født på ny, Født
av Gud; Sønderknust hjerte

Et symbol på menneskets sinn og vilje,
og i overført betydning kilden til alle
sanser og følelser.

Elsk Herren din Gud av hele ditt
hjerte, 5M 6:5 (5M 6:3–7; Mat 22:37;
Luk 10:27; L&p 59:5). Herren søkte seg
ut en mann etter sitt hjerte, 1 Sam
13:14. Mennesket ser på det ytre, men
Herren ser på hjertet, 1 Sam 16:7. Den
som har skyldfrie hender og et rent
hjerte, skal stige opp på Herrens berg
og bli velsignet, Sal 24:3–5 (2 Ne
25:16). Som et menneske tenker i sitt
hjerte, slik er han, Ord 23:7. Elias
(Elijah) skal vende fedrenes hjerte til
barna og barnas hjerte til deres fedre,
Mal 4:5–6 (Luk 1:17; L&p 2:2; 110:14–
15; 138:47; JS—H 1:39). Salige er de
rene av hjertet, Mat 5:8 (3 Ne 12:8). Et
menneske bærer frem det som finnes
av godt eller ondt i hans hjerte, Luk
6:45. Følg Sønnen av hele deres hjerte,
2 Ne 31:13. Er dere blitt åndelig født av
Gud og har erfart denne mektige for-
andring i deres hjerter? Alma 5:14.
Ofre til Herren et sønderknust hjerte
og en angrende ånd, 3 Ne 9:20 (3 Ne
12:19; Ether 4:15; Moroni 6:2). Jeg vil
fortelle deg i ditt sinn og i ditt hjerte
ved Den Hellige Ånd, L&p 8:2.

HJØRNESTEN. Se også: Jesus Kristus
Den sten som danner hjørnet av en
bygnings grunnmur. Jesus Kristus
kalles for hovedhjørnestenen (JSO, Mat
21:52; Ef 2:20).
Den sten som bygningsmennene for-
kastet, er blitt hovedhjørnesten, Sal
118:22 (Mat 21:42–44; Mark 12:10; Luk
20:17; Apg 4:10–12). Jødene forkastet
hjørnestenen, Jak bok 4:15–17).

HOLDE UT. Se også: Friste, fristelse;
Motgang; Tålmodighet

Å stå fast og forplikte seg til å være
trofast mot Guds bud til tross for fris-
telse og motgang.
Den som holder ut til enden, skal bli
frelst, Mat 10:22 (Mark 13:13). De har
ingen rot i seg og holder bare ut en tid,
Mark 4:17. Kjærligheten utholder alt,
1 Kor 13:7. Etter at Abraham hadde
ventet tålmodig, oppnådde han det
som var lovet, Heb 6:15. Hvis de hol-
der ut til enden, skal de bli løftet opp
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på den siste dag, 1 Ne 13:37. Hvis dere
er lydige mot budene og holder ut til
enden, skal dere bli frelst, 1 Ne 22:31
(Alma 5:13). Hvis dere strever frem-
over, nyter Kristi ord og holder ut til
enden, skal dere få evig liv, 2 Ne 31:20
(3 Ne 15:9; L&p 14:7). Hver den som
påtar seg mitt navn og holder ut til
enden, skal bli frelst, 3 Ne 27:6. Alle
som er av min kirke og forblir trofaste
inntil enden, vil jeg grunnfeste på min
klippe, L&p 10:69. Den som holder
fast ved troen, skal overvinne verden,
L&p 63:20, 47. Alle troner og herre-
dømmer skal overdras til alle som har
holdt tappert ut i Jesu Kristi evangeli-
um, L&p 121:29.

HOMOSEKSUALITET. Se også:
Hor; Sanselig, sanselighet

Seksuell forbindelse mellom personer
av samme kjønn. Gud forbyr slike sek-
suelle aktiviteter.
Før dem ut til oss så vi kan ha omgang
med dem, 1M 19:1–11 (Moses 5:51–53).
Du skal ikke ligge med en mann slik
som en ligger med en kvinne, det er en
styggedom, 3M 18:22 (3M 20:13). Ingen
mann blant Israels sønner skal drive
tempelutukt, 5M 23:17. Om sin synd
taler de åpent som folket i Sodoma, de
skjuler den ikke, Jes 3:9 (2 Ne 13:9).
Menn drev skammelig utukt med
menn, Rom 1:27. Menn som øver utukt
med menn, skal ikke arve Guds rike,
1 Kor 6:9–10. Loven er ikke gitt for rett-
ferdige, men for menn som ligger med
menn, 1 Tim 1:9–10. De som går etter
fremmed kjød, ligger nå som eksempel
og lider straffen i en evig ild, Jud 1:7.

HOR. Se også: Homoseksualitet;
Kyskhet; Sanselig, sanselighet;
Seksuell umoral

Hor har i Skriftene to betydninger: (1)
Ulovlig seksuell forbindelse mellom en
gift person og en annen enn ektefellen.
(2) Ulovlig seksuell forbindelse mellom
ugifte. Av og til brukes hor for å symbo-
lisere at en nasjon eller et helt folk har
gått bort fra Herrens veier (4M 25:1–3;
Esek 16:15–59; Jer 3:6–10; Hos 4).

Ulovlig seksuell forbindelse mellom en gift
person og en annen enn ektefellen: Josef
ville ikke begå denne store ugudelig-
het og synde mot Gud, 1M 39:7–12. Du
skal ikke drive hor, 2M 20:14. Hver
den som ser på en kvinne for å begjære
henne, har drevet hor i sitt hjerte, Mat
5:28. Hverken horkarer eller ekte-
skapsbrytere skal arve Guds rike,
1 Kor 6:9–10. Gud skal dømme dem
som driver hor og bryter ekteskapet,
Heb 13:4. Hor er den mest avskyelige
av alle synder nest etter utgytelsen av
uskyldig blod eller å fornekte Den
Hellige Ånd, Alma 39:3–5. Den som
driver hor og ikke omvender seg, skal
bli utstøtt, L&p 42:23–26. Om noen
driver hor i sitt hjerte, skal de ikke ha
Ånden, L&p 63:14–16.
Ulovlig seksuell forbindelse mellom ugif-
te: Du må ikke skjende (tvinge) meg.
Slikt må ikke gjøres, 2 Sam 13:12. Av-
hold dere fra hor, Apg 15:20. Legemet
er ikke for hor, men for Herren, 1 Kor
6:13–18. For hors skyld (for å unngå
hor) skal hver mann ha sin egen hustru,
1 Kor 7:2–3. Dette er Guds vilje: Hold
dere borte fra hor, 1 Tess 4:3. Jakob
advarte Nephis folk mot hor, Jak bok
3:12. Dere modnes til fortapelse på
grunn av deres mord og hor, Hel 8:26.
De som driver hor, må omvende seg
hvis de vil slutte seg til Kirken,
L&p 42:74–78.

HOSEA

En profet i Det gamle testamente som
profeterte i nordriket, Israel, under den
siste del av Jeroboam II’s regjeringstid.
Han levde i en tid da nasjonen Israel
som følge av synd var i sterkt forfall
og sank i grus.
Hoseas bok: Den røde tråd i boken er den
kjærlighet Gud har til sitt folk. Alle hans
refselser ble gitt med kjærlighet, og
Israels gjenopprettelse vil skyldes
hans kjærlighet (Hosea 2:19; 14:5). Som
motstykke viser Hosea hvor svikefull og
troløs Israel har vært. Likevel er Gud
istand til å se fremover mot Israels en-
delige forløsning (Hosea 12:1–14:10).
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HOSIANNA
Et hebraisk ord som betyr “frels oss”, og
som brukes i lovprisning og tilbedelse.
Under løvhyttefesten til minne om at
Herren befridde Israel og førte dem inn
i det lovede land, resiterte folket teksten
i salme 118, og svingte med palmegre-
ner. Under Herrens seierrike inntog i
Jerusalem ropte folkemengden “Hosi-
anna”, og strødde palmegrener på veien
hvor Jesus kom ridende. På denne må-
ten viste de at de forsto at Jesus var den
samme Herre som hadde befridd Israel i
fordums tid (Sal 118:25–26; Mat 21:9,
15; Mark 11:9–10; Joh 12:13). Disse
menneskene forsto at Kristus var den
Messias de lenge hadde ventet på.
Ordet Hosianna er blitt brukt for å hyl-
le Messias i alle tidsaldre (1 Ne 11:6;
3 Ne 11:14–17). Hosianna-ropet ble
brukt under innvielsen av Kirtland
tempel (L&p 109:79) og utgjør en del
av seremonien når templer skal innvi-
es i våre dager.

HUSHOLDNING.
Se: Evangelieutdeling

HUSTRU. Se: Ekteskap; Familie

HVILE. Se også: Fred; Sabbatsdagen
Å føle fred og være befridd fra bekym-
ring og engstelse. Herren har lovet sine
trofaste tilhengere en slik hvile i dette
liv. Han har også beredt et hvilens sted
for dem i det neste liv.
Mitt åsyn skal gå med, og jeg vil føre
deg til hvile, 2M 33:14. Kom til meg
alle som strever og har tungt å bære,
og jeg vil gi dere hvile, Mat 11:28–29.
Vi arbeidet flittig så de kunne gå inn til
hans hvile, Jak bok 1:7 (Heb 4:1–11).
Enhver som omvender seg, skal gå inn
til min hvile, Alma 12:34. Det var over-
måte mange som ble gjort rene og gikk
inn til Herrens hvile, Alma 13:12–16.
Paradis er en hvilens tilstand, Alma
40:12 (Alma 60:13). Intet går inn til hans
hvile unntatt de som har tvettet sine
klær i mitt blod, 3 Ne 27:19. Forkynn
omvendelse til dette folk, så du kan
hvile med dem i min Faders rike, L&p

15:6 (L&p 16:6). De som dør, skal hvile
fra sitt arbeide, L&p 59:2 (Åp 14:13).
Herrens hvile er fylden av hans herlig-
het, L&p 84:24.

HYDE, ORSON
Et medlem av det første quorum av
tolv apostler som ble kalt i denne evan-
gelieutdeling (L&p 68:1–3; 75:13; 102:3;
124;128–129). Han reiste på misjon for
Kirken mange ganger, og i 1841 innvi-
et han Det hellige land så det jødiske
folk kunne vende tilbake.

HYRDE. Se også: Gode hyrde; Jesus
Kristus

I symbolsk forstand en person som har
omsorg for Herrens barn.
Herren er min hyrde, Sal 23:1. Hyrder
skulle gi føde til hjorden, Esek 34:2–3.

HÆRSKARENES HERRE. Se også:
Jesus Kristus

Et annet navn på Jesus Kristus. Han re-
gjerer over himmelens og jordens hær-
skarer, og leder de rettferdige i kampen
mot det onde (L&p 29:9; 121:23).
Herren, Hærskarernes Gud, han er her-
lighetens konge, Sal 24:10. Israels Gud
er Hærskarenes Herre, 1 Ne 20:2. Min
Ånd skal ikke alltid streve med menne-
sket, sier Hærskarenes Herre, L&p 1:33.

HØSTE(N)
Skriftene bruker av og til ordet høst/høs-
ten (innhøstning) i overført betydning for
å betegne at mennesker kommer inn i
den kirke som er Guds rike på jorden,
eller for å henvise til en tid for dom,
som f.eks. Jesu Kristi annet komme.
Høsten er forbi, sommeren er til ende,
og vi er ikke frelst, Jer 8:20 (L&p 56:16).
Høsten er stor, men arbeiderne få, Mat
9:37. Høsten er verdens ende, Mat
13:39. Det et menneske sår, det skal
han også høste, Gal 6:7–9 (L&p 6:33).
Marken er allerede hvit til innhøstning,
L&p 4:4. Innhøstningen er avsluttet,
og deres sjeler er ikke frelst, L&p 45:2.
Tiden for innhøstning er kommet, og
mitt ord må oppfylles, L&p 101:64.
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HØVEDSMANN

En offiser i den romerske hær som
hadde kommandoen over en avdeling
på fra 50 til 100 mann. En slik avdeling
utgjorde en sekstiende-del av en ro-
mersk legion. (Se Mat 8:5; Luk 23:47;
Apg 10:1–8.)

HØYE PRESTEDØMME, DET.
Se også: Melkisedekske prestedømme

HØYPREST. Se også: Aronske
prestedømme; Melkisedekske
prestedømme

Et embede i prestedømmet. I Skriftene
brukes ordet i to forskjellige betydnin-
ger: (1) et embede i Det melkisedekske
prestedømme, og (2) under Moselov-
en var høypresten den presiderende
embedsmann i Det aronske preste-
dømme. (Norsk bibel bruker — både i
Det gamle og nye testamente — “yp-
persteprest” der hvor engelsk bibel
bruker “high priest”.)

Den første betydningen sikter til
Jesus Kristus som den store høyprest.
Adam og alle patriarkene var også
høyprester. I dag er det tre høyprester
som utgjør Kirkens presidentskap, og
de presiderer over alle andre preste-
dømsbærere og medlemmer av Kirken.
I våre dager ordineres verdige menn
til høyprester i Kirken etter hvert som
behovet melder seg. Høyprester kan
bli kalt, beskikket og ordinert til bis-
koper (L&p 68:19; 107:69–71).

I den andre betydningen av ordet
ble — under Moseloven — den presi-
derende embedsmann i Det aronske
prestedømme kalt høyprest (i norsk
bibel “yppersteprest”). Dette embedet
gikk i arv gjennom den førstefødte i
Arons familie da Aron selv var den
første høyprest i den aronske orden
(2M 28; 29; 3M 8; L&p 84:18).

Melkisedek var prest for Den høyeste
Gud. 1M 14:18 (Alma 13:14). Høypres-
ter ble kalt og beredt fra verdens
grunnvoll ble lagt, Alma 13:1–10.
Høyprester forvalter i åndelige ting,
L&p 107:10, 12, 17.

HØYRÅD

Et råd bestående av tolv høyprester.
I den første tid etter at Kirken var

gjenopprettet, hadde uttrykket høyråd
to forskjellige betydninger: (1) De tolv
apostlers quorum (L&p 107:33, 38) og
(2) høyrådet i hver enkelt stav (L&p 102;
107:36).

HÅNDSPÅLEGGELSE. Se også:
Beskikke; Hellige Ånds gave,
Den; Ordinere, ordinasjon;
Salving av syke

Den handling som består i at man som
ledd i en ordinans i prestedømmet leg-
ger sine hender på en persons hode.
Mange ordinanser i prestedømmet ut-
føres ved håndspåleggelse, som f.eks.
ved ordinasjoner, velsignelser, salving
av syke, når man bekreftes som med-
lem av Kirken, og når man meddeler
Den Hellige Ånd.
Moses la sine hender på Josvas hode
som Herren befalte, 4M 27:18, 22–23
(5M 34:9). Jesus la sine hender på noen
få syke mennesker og helbredet dem,
Mark 6:5 (Mormon 9:24). Apostlene la
sine hender på de syv som skulle hjelpe
dem, Apg 6:5–6. Den Hellige Ånd ble
gitt ved håndspåleggelse, Apg 8:14–17.
Ananias la sine hender på Saulus, og
han fikk synet tilbake, Apg 9:12, 17–18.
Paulus la sine hender på ham og helbre-
det ham, Apg 28:8. Paulus underviste i
læren om dåp og håndspåleggelse, Heb
6:2. Alma ordinerte prester og eldster
ved håndspåleggelse, Alma 6:1. Jesus
ga sine disipler myndighet til å meddele
Den Hellige Ånd ved håndspåleggel-
se, 3 Ne 18:36–37. Den som dere legger
deres hender på, skal dere ha makt til
å gi Den Hellige Ånd, Moroni 2:2. Eld-
stene skal legge sine hender på barna
og velsigne dem, L&p 20:70. De skal
motta Den Hellige Ånd ved håndspå-
leggelse, L&p 35:6 (Trosart 1:4). Eld-
stene skal legge hendene på de syke,
L&p 42:44 (L&p 66:9). Barna skal mot-
ta håndspåleggelsen etter dåpen, L&p
68:27. Prestedømmet mottas ved hånds-
påleggelse, L&p 84:6–16.
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HÅP. Se også: Tro
En tillitsfull forventning og lengsel
etter de velsignelser som er lovet de
rettferdige. I Skriftene omtales håp ofte
som en forventning om evig liv gjen-
nom tro på Jesus Kristus.
Velsignet er den mann som stoler på
Herren, Jer 17:7. Herren er et håp for
sitt folk, Joel 3:21. Vi har håp ved tål-
mod og ved Skriftene, Rom 15:4. Gud
har gjenfødt oss til et levende håp ved
Kristi oppstandelse, 1 Pet 1:3. Hver
den som har dette håp, renser seg selv,
1 Joh 3:2–3. Dere må streve fremover
og ha et fullkomment klart håp, 2 Ne
31:20. Se til at dere har tro, håp og
kjærlighet, Alma 7:24 (1 Kor. 13:13;
Moroni 10:20). Jeg ønsker at dere vil
lytte til mine ord og har et håp om at
dere skal motta evig liv, Alma 13:27–29.
Hvis dere har tro, håper dere på noe
som ikke er sett, som er sant, Alma
32:21 (Heb 11:1). Håp kommer ved tro
og er et anker for sjelen, Ether 12:4
(Heb 6:17–19). Menneskene må ha håp,
ellers kan de ikke få en arv, Ether 12:32.
Mormon talte om tro, håp og kjærlighet,
Moroni 7:1. Dere skal ha håp om —
gjennom Kristi forsoning — å bli opp-
reist til evig liv, Moroni 7:40–43. Den
Hellige Ånd fyller dere med håp,
Moroni 8:26 (Rom 15:13). De forlot dette
jordeliv urokkelige i håpet om en opp-
standelse i herlighet, L&p 138:14.

ILD. Se også: Hellige Ånd; Dåp, døpe;
Helvete; Jord — Jordens renselse

Billedlig tale som symboliserer å lutre,
rense og helliggjøre. Ild kan også sym-
bolisere at Gud er tilstede.
Gud er en fortærende ild, 5M 4:24.
Herren gjør luende ild til sine tjenere,
Sal 104:4. Hærskarenes Herre vil hjem-
søke dem med fortærende ildslue,
Jes 29:6 (2 Ne 27:2). Herren vil komme
med ild, Jes 66:15. Han er som lutrerens
ild, Mal 3:2 (3 Ne 24:2; L&p 128:24). Han
skal døpe dere med Den Hellige Ånd
og ild, Mat 3:11 (Luk 3:16). De rettfer-
dige vil bli reddet ved ild, 1 Ne 22:17.
De ugudelige vil bli ødelagt ved ild,

2 Ne 30:10. Nephi forklarte hvordan vi
blir døpt med ild og Den Hellige Ånd,
2 Ne 31:13–14 (3 Ne 9:20; 12:1; 19:13;
Ether 12:14; L&p 33:11). Du skal for-
kynne syndsforlatelse ved dåp og ved
ild, L&p 19:31. Den store og avskyeli-
ge kirke skal nedstyrtes ved fortæren-
de ild, L&p 29:21. Jorden skal forgå
som om ved ild, L&p 43:32. Herrens
nærvær skal være som den luende ild,
L&p 133:41. Adam ble døpt med ild og
med Den Hellige Ånd, Moses 6:66.

IMMANUEL. Se også: Jesus Kristus
Et av de navn Jesus Kristus har. Det
stammer fra hebraiske ord som betyr
“Gud med oss”.
Immanuel er det navn og den tittel
som er gitt som et tegn på at Gud vil
sørge for en befrielse (Jes 7:14). Matte-
us nevner spesielt Jesajas utsagn om
Immanuel og sier det er en profeti om
Jesu fødsel i jordelivet (Mat 1:18–25).
Navnet forekommer også i hellig
skrift i de siste dager (2 Ne 17:14;
2 Ne 18:8; L&p 128:22).

INNSAMLING, ISRAELS. Se også:
Israel — Israels innsamling

INNVIE, INNVIELSESLOVEN.
Se også: Forente orden; Rike,
Guds eller himmelens

Å innvie, gjøre hellig eller å bli rettfer-
dig. Innvielsesloven er et guddommelig
prinsipp som gjør det mulig for menn
og kvinner frivillig å vie sin tid, sine
talenter og sin materielle velstand til å
grunnfeste og bygge opp Guds rike.
Innvi dere i dag til Herren, 2M 32:29.
Alle de troende hadde alt felles, Apg
2:44–45. De hadde alle ting felles, derfor
var det ingen rik eller fattig, 4 Ne 1:3.
Herren forklarte prinsippet innvielse,
L&p 42:30–39 (L&p 51:2–19; 58:35–36).
Ett menneske skulle ikke ha mer enn et
annet, L&p 49:20. Enhver fikk lik andel i
forhold til sin familie, L&p 51:3. En or-
den ble opprettet så de hellige kunne
være likestilt og knyttet sammen både
i himmelske og jordiske ting, L&p
78:4–5. Enhver skulle ha de samme
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krav (rettigheter) i henhold til sine øn-
sker og behov, L&p 82:17–19. Sion kan
bare bygges opp ved de prinsipper
som tilhører det celestiale rikes lov,
L&p 105:5. Enoks folk var av ett hjerte
og ett sinn. De levde sammen i rettfer-
dighet, og det var ingen fattige blant
dem, Moses 7:18.

INSPIRASJON, INSPIRERE.
Se også: Hellige Ånd; Åpenbaring

Guddommelig veiledning gitt til men-
nesket av Gud. Inspirasjon skjer ofte
ved at en person blir påvirket av
Ånden i hjerte og sinn på en rekke for-
skjellige måter.
Etter ilden kom lyden av en mild og
lav røst, 1 Kong 19:12. Den Hellige Ånd
skal lære dere alle ting, og minne dere
om alt jeg har sagt dere, Joh 14:26.
Sannhetens ånd skal veilede dere til
hele sannheten, Joh 16:13. Jeg ble ledet
av Ånden, for jeg visste ikke på forhånd
hva jeg skulle gjøre, 1 Ne 4:6. Herrens
røst kom til mitt sinn, Enos 1:10. Alt
som innbyr og lokker til å gjøre godt,
er inspirert av Gud, Moroni 7:13–16.
Talte jeg ikke fred til ditt sinn? L&p
6:23. Jeg vil fortelle deg i ditt sinn og i
ditt hjerte, L&p 8:2. Min Ånd skal opp-
lyse ditt sinn, som skal fylle din sjel
med glede, L&p 11:13. Det skal bli gitt
deg i samme stund hva du skal tale og
skrive, L&p 24:6 (L&p 84:85). Den mil-
de og lave røst hvisker og gjennom-
trenger alle ting, L&p 85:6.

INTELLIGENS, INTELLIGENSER.
Se også: Lys, Kristi lys; Sannhet;
Ånd

Intelligens har flere betydninger, tre
av dem er følgende: (1) Den er sannhet-
ens lys som gir liv og lys til alle ting i
universet. Den har alltid eksistert. (2)
Ordet intelligenser henviser også til
Guds åndebarn. (3) Skriftene omtaler
også intelligens som den åndelige til-
stand vi befant oss i før vi ble unnfan-
get som åndebarn.
Intelligens klynger seg til intelligens,
L&p 88:40. Intelligens ble ikke skapt
eller dannet, L&p 93:29. All intelligens

er uavhengig i den sfære hvor Gud har
satt den, L&p 93:30. Guds herlighet er
intelligens, L&p 93:36–37. Intelligens
som er tilegnet i dette liv, vil være med
oss i oppstandelsen, L&p 130:18–19.
Herren regjerer over alle intelligenser,
Abr 3:21. Herren viste Abraham de in-
telligenser som var organisert før ver-
den ble til, Abr 3:22.

ISAI. Se også: David
I Det gamle testamente, Davids far og
stamfar til Kristus og alle Judas konger.
Ruts sønn, Obed, var Isais far, Rut 4:17,
22. Isais forfedre nedstammet fra Juda,
1 Krøn 2:5–12 (Mat 1:5–6).

ISAK.Se også: Abraham
En patriark i Det gamle testamente. Det
var et mirakel at Abraham og Sara fikk
ham i høy alder (1M 15:4–6; 17:15–21;
21:1–8). Da Abraham var villig til å ofre
Isak, var dette et sinnbilde på Gud og
hans Enbårne Sønn (Jak bok 4:5). Isak
var arving til de løfter som var gitt i
pakten med Abraham (1M 21:9–12;
1 Ne 17:40; L&p 27:10).
Isak blir født, 1M 21:1–7. Skulle ofres
på Moria-fjellet, 1M 22:1–19 (L&p
101:4). Ble gift, 1M 24. Tok seg av sine
sønner, 1M 27:1–28:9. Er blitt opphøy-
et sammen med Abraham og Jakob,
L&p 132:37 (Mat 8:11).

ISHMAEL, NEPHIS SVIGERFAR.
Se også: Lehi, Nephis far

En mann i Mormons bok som, sammen
med sin familie, ble med Lehis familie
på deres reise til det lovede land.
Nephi og hans brødre vendte tilbake
til Jerusalem, og overtalte Ishmael og
hans familie til å bli med Lehi og hans
familie til det lovede land, 1 Ne 7:2–5.
De to familiene giftet seg innbyrdes,
1 Ne 16:7. Ishmael døde i villmarken,
1 Ne 16:34.

ISMAEL, SØNN AV ABRAHAM.
Se også: Abraham; Hagar

I Det gamle testamente en sønn av
Abraham og Hagar, Saras egyptiske
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trellkvinne (1M 16:11–16). Herren lovet
både Abraham og Hagar at Ismael
skulle bli stamfar til en stor nasjon
(1M 21:8–21).
Pakten kom gjennom Isak og ikke gjen-
nom Ismael, 1M 17:19–21 (Gal 4:22–5:1).
Gud velsignet Ismael med fruktbarhet,
1M 17:20. Ismael hjalp til med å begra-
ve Abraham, 1M 25:8–9. Ismaels tolv
sønner fikk navn, 1M 25:12–16. Ismael
døde, 1M 25:17–18. Esau tok Ismaels
datter, Mahalat, til hustru, 1M 28:9.

ISRAEL. Se også: Abraham —
Abrahams ætt; Adopsjon; Jakob,
sønn av Isak

Herren ga navnet Israel til Jakob i Det
gamle testamente som var sønn av Isak
og var Abrahams sønnesønn (1M 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 gammel testa-
mentelig tid (2 Sam 1:24; 23:3). Etter at
Moses førte Israels barn ut av trelldom-
men i Egypt (2M 3–14), ble de styrt av
dommere i over tre hundre år. Etter
Saul, som var den første konge, ble det
forente Israel styrt av konger frem til
Salomos død da ti stammer gjorde
opprør og brøt ut fra Rehabeam for å
danne en egen nasjon. Etter at Israels
rike ble delt, beholdt stammene i nord,
som utgjorde den største delen, nav-
net Israel, mens sydriket ble kalt Juda.
I dag kalles landet Kana÷an også Israel.
Israel kan også bety en hengiven tro-
ende av Kristus (Rom 9:31–10:1; 11:7;
Gal 6:16; Ef 2:12).
Israels tolv stammer: Abrahams sønne-
sønn, Jakob, hvis navn ble forandret
til Israel, hadde tolv sønner. Deres et-
terkommere er blitt kjent som Israels
tolv stammer eller Israels barn. De
tolv stammene er som følger: Ruben,
Simeon, Levi, Juda, Issakar og Sebu-
lon (sønner av Jakob og Lea); Dan og
Naftali (sønner av Jakob og Bilha); Gad
og Aser (sønner av Jakob og Silpa);
Josef og Benjamin (sønner av Jakob og
Rakel). (1M 29:32–30:24; 35:16–18).

Før han døde, ga Jakob en velsignel-
se til lederen av hver enkelt stamme
(1M 49:1–28). Flere opplysninger står
under navnene til Jakobs sønner.

Ruben, som var den første sønn Jakob
hadde med sin første hustru, Lea, mistet
velsignelsen knyttet til førstefødselsret-
ten og en dobbel del av arven, på grunn
av umoral (1M 49:3–4). Førstefødsels-
retten gikk deretter til Josef som var
den førstefødte sønn av Jakobs annen
hustru, Rakel (1 Krøn 5:1–2). Levi, som
var den stamme Herren hadde valgt til
å utføre tjeneste i prestedømmet, fikk
ingen arv på grunn av det spesielle kall
de hadde til å betjene alle stammene.
På denne måten kunne Josefs dobbelte
andel deles av Josefs sønner, Efraim
og Manasse (1 Krøn 5:1; Jer 31:9), som
ble regnet som egne stammer i Israel
(JSO, 1M 48:5–6).

Medlemmene av Juda stamme skulle
herske inntil Messias kom (1M 49:10;
JSO, 1M 50:24). I de siste dager er det
Efraims stamme som har privilegiet å
bringe budskapet om gjenopprettelsen
av evangeliet ut til verden og samle det
adspredte Israel (5M 33:13–17). Den tid
vil komme da Efraim, gjennom Jesu
Kristi evangelium, vil spille en ledende
rolle når det gjelder å forene alle Israels
stammer (Jes 11:12–13; L&p 133:26–34).
Israels adspredelse: Herren adspredte og
plaget Israels tolv stammer på grunn av
deres urettferdighet og opprør. Men
Herren brukte også denne adspredel-
sen av sitt utvalgte folk blant verdens
nasjoner til å velsigne disse nasjonene.
Men dere vil jeg spre blant hedninge-
ne, 3M 26:33. Herren skal sprede deg
blant alle folkene, 5M 28:25, 37, 64. Jeg
vil la dem bli mishandlet av alle jordens
riker, Jer 29:18–19. Jeg vil riste Israels
hus blant alle nasjoner, Amos 9:9 (Sak
10:9). Jesus ble sendt til de tapte får av
Israels hus, Mat 15:24. Jeg har også an-
dre får som ikke hører til denne hjord,
Joh 10:16. Israel skal bli adspredt over
hele jorden, 1 Ne 22:3–8. Jakob fortel-
ler Zenos’ lignelse om de dyrkede og
viltvoksende oliventrær, Jak bok 5–6.
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Faderens verk vil begynne blant de
adspredte stammer, 3 Ne 21:26.
Israels innsamling: Israels hus skal bli
samlet i de siste dager før Kristi kom-
me (Trosart 1:10). Herren samler sitt
folk, Israel, når de godtar ham og hol-
der hans bud.
Han løfter et banner, og de kommer,
Jes 5:26. Med stor barmhjertighet vil
jeg samle deg, Jes 54:7. Israel og Juda
skal føres tilbake til sine land, Jer 30:3.
Herren skal samle Israels hus fra de
folk som de er spredt blant, Esek 28:25.
I evangelieutdelingen (husholdningen) i
tidenes fylde vil han samle alt til ett i
Kristus, Ef 1:10. Etter at Israel er ad-
spredt, vil de bli samlet, 1 Ne 15:12–17.
Herren vil samle inn alle folk som er
av Israels hus, 1 Ne 19:16 (3 Ne 16:5).
De skal bringes ut av mørke og skal
vite at Herren er deres Frelser, 1 Ne
22:12. Gud samler og teller sine barn,
1 Ne 22:25. Hedningefolkenes nasjoner
skal bringe Israel ut til deres arveland,
2 Ne 10:8 (3 Ne 16:4). Mitt folk og mitt
ord skal samles til ett, 2 Ne 29:13–14.
Eldstene blir kalt for å samle de ut-
valgte, L&p 29:7 (L&p 39:11). Jeg vil
samle mine utvalgte, L&p 33:6. Samle
dere så jeg kan gi dere min lov og dere
kan bli begavet, L&p 38:31–33. Jeg vil
vinne tilbake mitt folk som er av Israels
hus, L&p 39:11. De hellige skal komme
frem, L&p 45:46. Moses overga nøkle-
ne til Israels innsamling, L&p 110:11.
Rettferdighet og sannhet vil fare frem
over jorden og samle Herrens utvalg-
te, Moses 7:62. Innsamlingen blir sam-
menlignet med ørner som samles der
hvor åtselet er, JS—M 1:27.
Israels ti tapte stammer: Israels ti stammer
utgjorde nordriket Israel som ble ført i
fangenskap til Assyria i år 721 f.Kr. De
dro dengang til “landene i nord”, og
andre visste ikke lenger hvor de var. I
de siste dager vil de komme tilbake.
Jeg vil si til Norden: Gi dem hit! Jes 43:6.
Se, noen kommer fra nord, Jes 49:12
(1 Ne 21:12). Juda og Israel skal kom-
me sammen fra landet i nord, Jer 3:18.
Herren lever, han som førte Israels barn

opp fra landet i nord, Jer 16:14–16. Se,
jeg fører dem fra landet i nord, Jer 31:8.
Nephittene og jødene skal ha Israels
tapte stammers ord, 2 Ne 29:12–13. Jeg
går for å vise meg for Israels tapte
stammer, 3 Ne 17:4. Når evangeliet
blir forkynt for levningen av Israels
hus, skal de stammer som er gått tapt,
samles hjem til sitt arveland, 3 Ne
21:26–29. Moses overlot nøklene til
Israels innsamling til Joseph Smith og
Oliver Cowdery, L&p 110:11. Og de
som er i landene i nord, skal Herren
komme ihu, L&p 133:26–32. Vi tror på
Israels innsamling i bokstavelig for-
stand, Trosart 1:10.

ISRAELS BARN. Se: Israel

ISRAELS HELLIGE. Se: Jesus Kristus

ISRAELS HUS. Se: Israel

ISRAELS INNSAMLING.
Se: Israel — Israels innsamling

ISRAELS TOLV STAMMER.
Se: Israel — Israels tolv stammer

ISSAKAR. Se også: Israel; Jakob,
sønn av Isak

Sønn av Jakob og Lea i Det gamle
testamente (1M 30:17–18; 35:23; 46:13).
Hans etterkommere utgjorde en av
Israels tolv stammer.
Issakars stamme: Den velsignelse Jakob
ga Issakar, finnes i 1. Mosebok 49:14–
15. Etter at de hadde bosatt seg i Ka-
na÷an, fikk denne stammen noen av de
rikeste landområdene i Palestina, blant
annet sletten Esdraelon. Innenfor Issa-
kars grenser lå flere betydningsfulle
steder i jødisk historie, f.eks. Karmel,
Meggido, Dotan, Gilboa, Jisre÷el, Tabor
og Nasaret (Jos 19:17–23).

JACKSON FYLKE, MISSOURI
(USA). Se også: Jerusalem, det nye

Innsamlingsstedet for de hellige i de
siste dager, dvs. det sentrum hvor de
vil opprette det nye Jerusalem (L&p
57–58; 82; 101:69–71; 105:28).
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JAFET. Se også: Noah, patriark i

Bibelen
Eldste sønn av Noah — en profet i Det
gamle testamente (Moses 8:12).
Noah fikk Jafet, 1M 5:32 (1M 6:10;
Moses 8:12). Jafet og hans hustru gikk
inn i Noahs ark, 1M 7:13. Jafet kom ut
av arken, 1M 9:18. Gud skal gjøre det
vidt for Jafet, 1M 9:27.

JAKOB, HERRENS BROR
I Det nye testamente, en bror av Herren
(Gal 1:19) og av Joses, Simon, Judas og
noen søstre (Mat 13:55–56; Mark 6:3;
Judas 1:1). Han var også kjent som
Jakob den rettferdige, og hadde en vik-
tig stilling i Kirken i Jerusalem (Apg
12:17; 15:13; 1 Kor 15:7; Gal 2:9–12).
Sannsynligvis skrev han Jakobs brev.
Jakobs brev: En bok i Det nye testamen-
te. Opprinnelig var det et brev stilet til
Israels tolv stammer som var adspredt
rundt omkring, og det ble sannsynlig-
vis skrevet i Jerusalem. Brevet innehol-
der noen klare uttalelser om praktisk
gudsdyrkelse foruten det viktige råd i
kapittel 1, at dersom en person mangler
visdom, da skulle han be Gud om hjelp
(Jak brev 1:5–6; JS—H 1:9–20). Kapittel
2 handler om tro og gjerninger. Kapittel
3–4 handler om å holde tungen i tømme
og formaner de hellige til ikke å tale
ondt om hverandre. Kapittel 5 oppmun-
trer de hellige til å være tålmodige og
tilkalle eldstene og be om en velsignel-
se når de er syke. Det handler også om
hvilke velsignelser vi får når vi hjelper
til med å omvende andre.

JAKOB, SØNN AV ALFEUS
En av de tolv apostler Jesus valgte mens
han virket her på jorden (Mat 10:3;
Mark 3:18; Luk 6:15; Apg 1:13).

JAKOB, SØNN AV ISAK. Se også:
Esau; Isak; Israel

En patriark og profet i Det gamle testa-
mente, den yngste av Isak og Rebekkas
tvillingsønner (1M 25:19–26). Jakob fikk
førstefødselsretten fremfor sin bror,
Esau. Grunnen til dette var at Jakob

var verdig, og giftet seg i pakten, mens
Esau foraktet sin fødselsrett og giftet
seg utenfor pakten (1M 25:30–34; 26:34–
35; 27; 28:6–9; Heb 12:16).
Rebekka fikk vite av Herren at Esau
skulle tjene Jakob, 1M 25:23. Kjøpte før-
stefødselsretten av Esau, 1M 25:29–34.
Drømte om en stige som rakk til himme-
len, 1M 28. Giftet seg med Lea og Rakel,
1M 29:1–30. Fikk tolv sønner og én dat-
ter, 1M 29:31–30:24; 35:16–20. Giftet seg
med Bilha og Silpa, 1M 30:3–4, 9. Hans
navn ble forandret til Israel, 1M 32:28.
Så Gud ansikt til ansikt, 1M 32:30. Be-
gunstiget Josef, 1M 37:3. Reiste til Egypt
sammen med sin familie, 1M 46:1–7.
Velsignet sine sønner og deres etter-
kommere, 1M 49. Hans død, 1M 49:33.
Holdt budene og er i dag opphøyet
på en trone i himmelen sammen med
Abraham og Isak, L&p 132:37.

JAKOB, SØNN AV LEHI. Se også:
Lehi, Nephis far

En profet i Mormons bok og forfatter
til flere taler i 2 Nephi og Jakobs bok
(2 Ne 6–11; Jakob 1–7).
Jakobs bok: Den tredje bok i Mormons
bok. I kapittel 1 fortelles det at Nephi
overlot opptegnelsene til Jakob og inn-
viet deretter Jakob og hans bror Josef
til å være prester og lærere for folket.
Kapittel 2–4 er taler hvor han formaner
folket, og ber dem være moralsk rene.
Jakob underviste også om en Messias
som skulle komme — en Forløser —
og fortalte også hvorfor enkelte i Israel
ikke ville akseptere ham ved hans
komme. Kapittel 5–6 inneholder Jakobs
vitnesbyrd og en profetisk lignelse om
Israels folk, dets historie og misjon. I
kapittel 7 finnes beretningen om en
lærd opprører ved navn Sherem som
ble overmannet av Jakobs guddom-
melige vitnesbyrd.

JAKOB, SØNN AV SEBEDEUS
En av de tolv apostler Jesus valgte mens
han virket her på jorden. Han var bror
av Johannes, og var en av de tre apost-
ler som ble tatt ut til å være med Jesus
ved spesielle anledninger: da Jairus’
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datter ble oppvakt fra de døde (Mark
5:37), på forklarelsens berg (Mat 17:1;
Mark 9:2; Luk 9:28) og i Getsemane
(Mat 26:37; Mark 14:33). Sammen med
Peter og Johannes gjenga han Det mel-
kisedekske prestedømme til jorden
ved å ordinere Joseph Smith (L&p 27:12;
128:20; JS—H 1:72).

JARED. Se også: Jareds bror; Jareditter
En leder i Mormons bok som sammen
med sin bror førte en gruppe mennesker
fra Babels tårn til det lovede land på
den vestlige halvkule (Ether 1:33–2:1).
Jared spurte sin bror om han ville be
Herren om ikke å forvirre språket til
deres familie og venner, Ether 1:34–37.
Reiste til havet og bodde der i fire år,
Ether 2:13. Seilte til det lovede land,
Ether 6:4–12.

JAREDITTER. Se også: Jared; Jareds
bror; Mormons bok

Mennesker i Mormons bok som var et-
terkommere av Jared, hans bror og der-
es venner (Ether 1:33–41). De ble ledet
av Gud fra Babels tårn til det amerikan-
ske fastland, et lovet land (Ether 1:42–
43; 2–3; 6:1–18). Selv om de som nasjon
en gang besto av millioner av menne-
sker, ble de alle drept i en borgerkrig
som skyldtes ugudelighet (Ether 14–15).

JAREDS BROR. Se også: Jared;
Jareditter

En profet i Mormons bok. Han og hans
bror grunnla jaredittenes nasjon da de
førte en gruppe mennesker fra Babels
tårn til et lovet land på den vestlige
halvkule (Ether 1–6). Han hadde så
stor tro at han talte med Herren ansikt
til ansikt (L&p 17:1). Beretningen om
ham er nedtegnet i Ethers bok.
Jareds bror var en stor og sterk mann,
og han var rikt begunstiget av Herren,
Ether 1:34. På grunn av sin tro så Jared
Herrens finger, Ether 3:6–9 (Ether
12:20). Kristus viste sin ånds legeme
til Jareds bror, Ether 3:13–20. Aldri er
større ting blitt åpenbart enn de som
ble åpenbart for Jareds bror, Ether 4:4.
Jareds bror advarte sitt folk mot mo-

narkiet, Ether 6:22–23. Herren viste
Jareds bror alle ting, Ether 12:21. Jareds
bror var dyktig til å skrive, Ether
12:24. Ved tro flyttet Jareds bror fjellet
Zerin, Ether 12:30.

JAROM
En person i Mormons bok som var sønn
av Enos. Lehi var hans tippoldefar.
Han førte nephittenes opptegnelser i
seksti år, 420–361 f. Kr (Enos 1:25; Jar
1:13). Han var en trofast mann som
ikke skrev særlig mye i den historiske
opptegnelse (Jar 1:2).
Jaroms bok: I denne boken i Mormons
bok er det bare femten vers. Jarom skrev
at nephittene fortsatte å etterleve
Moseloven og se frem til Kristi kom-
me. De ble ledet av konger som hadde
meget stor tro. Når de lyttet til sine
profeter, prester og lærere, gikk det
dem vel.

JEG ER. Se også: Jehova; Jesus Kristus
Et navn på Herren, Jesus Kristus.
Gud sa til Moses: JEG ER DEN JEG ER,
2M 3:14–15. Jeg er Herren, 2M 6:2–3.
Jeg er før Abraham ble til, Joh 8:56–59.
Lytt til Jesu Kristi røst, den store JEG
ER, L&p 29:1 (L&p 38:1; 39:1).

JEHOVA. Se også: JEG ER; Jesus
Kristus

Paktens navn, eller det riktige navn på
Israels Gud. Det henviser til “den evi-
ge JEG ER” (2M 3:14; Joh 8:58). Jesus
Kristus ble i det førjordiske liv kalt
Jehova, og kom til jorden som sønn av
Maria (Mosiah 3:8; 15:1; 3 Ne 15:1–5).
Når ordet Herren forekommer i Det
gamle testamente, betyr det som oftest
Jehova.
Jehova er Kristus: Profetene i fordums
tid kjente til Jehova (JSO, 2M 6:1–3;
Abr 1:16). Apostelen Paulus lærte at
Kristus var Det gamle testamentes
Jehova (2M 17:6; 1 Kor 10:1–4). Jareds
bror i Mormons bok så den førjordiske
Kristus og tilba ham (Ether 3:13–15).
Moroni kalte også Kristus Jehova
(Moroni 10:34). I Kirtland tempel så
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Joseph Smith og Oliver Cowdery den
oppstandne Jehova (L&p 110:3–4).

JEREMIA. Se også: Klagesangene
En profet i Det gamle testamente som
ble født i en prestefamilie og profeterte i
Juda fra 626–586 f.Kr. Han levde om-
trent samtidig med andre store profeter
som Lehi, Esekiel, Hosea og Daniel.

I det førjordiske liv ble Jeremia be-
skikket til å være en profet (Jer 1:4–5).
I løpet av de omtrent 40 år han var
profet talte han mot avgudsdyrkelse
og umoral blant det jødiske folk (Jer
3:1–5; 7:8–10). Han ble stadig utsatt
for opposisjon og fornærmelser (Jer
20:2; 36:18–19; 38:4). Etter Jerusalems
fall tok de jøder som flyktet til Egypt,
Jeremia med seg (Jer 43:5–6), og ifølge
tradisjonen, stenet de ham til døde.
Jeremias bok: Kapittel 1–6 inneholder
profetier som ble gitt i Josias regjerings-
tid. Kapittel 7–20 er profetier gitt i
Jojakims regjeringstid. Kapittel 21–38
omfatter Sidkias regjeringstid. Kapittel
39–44 inneholder profetier og beskriver
historiske begivenheter etter Jerusalems
fall. I kapittel 45 finnes et løfte gitt til
hans skriver, Baruk, om at hans liv vil
bli spart. Og til slutt finnes i kapittel
46–51 profetier mot fremmede nasjoner.
Kapittel 52 er en historisk konklusjon.
Noen av Jeremias profetier fantes på
Labans messingplater som Nephi sik-
ret seg (1 Ne 5:10–13). Jeremia er også
nevnt et par ganger til i Mormons bok
(1 Ne 7:14; Hel 8:20).

I Jeremias bok finnes også en bekref-
telse på menneskets foruttilværelse og
Jeremias forutbeskikkelse (Jer 1:4–5),
en profeti om Israel som skal vende
tilbake fra sin adspredte tilstand, ta én
av en by og to av en ætt, og føre dere til
Sion, et fagert land hvor Israel og Juda
kan bo i trygghet og fred (Jer 3:12–19),
og en profeti om Herren som samler
Israel fra landet i nord ved at han sender
mange “fiskere” og “jegere” for å finne
dem (Jer 16:14–21). Denne begivenhet
i de siste dager vil ha større dimensjo-
ner enn da Moses førte Israel ut av
Egypt (Jer 16:13–15; 23:8).

JERIKO
En by — omkranset av en mur — i
Jordan-dalen, 245 meter under havets
overflate. Jeriko ligger like i nærheten
av det sted hvor israelittene krysset
elven første gang de gikk inn i det
lovede land (Jos 2:1–3; 3:16; 6).
Israelittene utkjempet et slag ved Jeriko,
Jos 6:1–20. Josva lyste en forbannelse
over Jeriko, Jos 6:26 (1 Kong 16:34).
Jeriko lå i det område som ble tildelt
Benjamin, Jos 18:11–12, 21. Herren be-
søkte Jeriko siste gang han reiste til
Jerusalem, Mark 10:46 (Luk 18:35; 19:1).

JEROBOAM
I Det gamle testamente var Jeroboam
den første konge i den nordlige del av
det delte Israel. Han var medlem av
Efraims stamme. Den ugudelige Jero-
boam ledet et opprør mot Judas hus og
Davids familie.
Jeroboam satte opp avgudsbilder i
Dan og Betel som folket kunne tilbe,
1 Kong 12:28–29. Akia irettesatte Jero-
boam, 1 Kong 14:6–16. Jeroboam ble
husket fordi han hadde bragt en for-
ferdelig synd til Israel, 1 Kong 15:34
(1 Kong 12:30).

JERUBBAAL. Se også: Gideon (GT)
Et navn som ble gitt Gideon i Det gam-
le testamente etter at han hadde øde-
lagt Baals alter (Dom 6:32; 7:1; 9;
1 Sam 12:11).

JERUSALEM
En by i dagens Israel. Den er den mest
betydningsfulle by i Bibelens historie.
Noen av de aller helligste steder for
kristne, jøder og muslimer ligger i
denne byen og besøkes regelmessig av
mange trofaste troende. Ofte kalles
den også for Den hellige by.

En gang kjent under navnet Salem
(1M 14:18; Sal 76:3) da Jerusalem var
jebusittenes by, inntil den ble erobret
av David (Jos 10:1; 15:8; 2 Sam 5:6–7)
som gjorde den til sin hovedstad. Inn-
til da hadde den for det meste vært en
fjellfestning som lå ca. 800 meter over
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havet. Den er omgitt av dype daler på
alle kanter, unntatt mot nord.

Mens David regjerte i Jerusalem,
bodde han i et palass bygget i tre. Men
i Salomos regjeringstid gjorde folket
mye for å forskjønne byen, og bygget
blant annet kongens slott og templet.

Etter at rikene Israel og Juda ble
delt, ble Jerusalem Judas hovedstad.
Den ble ofte angrepet av invaderende
hærstyrker (1 Kong 14:25; 2 Kong 14:13;
16:5; 18–19; 24:10; 25). Under Hiskia
ble Jerusalem midtpunktet for religiøs
tilbedelse, men ble delvis ødelagt i år
320, 168 og 65 f.Kr. Herodes bygget opp
igjen murene og templet, men i år 70 ble
det fullstendig ødelagt av romerne.
Melkisedek var konge i Salem, 1M
14:18 (Heb 7:2). Jesaja ba Jerusalem ta på
seg sine skjønne klær, Jes 52:1. Herrens
ord skulle komme fra Jerusalem, Mika
4:2. Kristus beklaget seg over Jerusa-
lems skjebne, Mat 23:37–39 (Luk 13:34).
Jerusalem er den levende Guds by,
Heb 12:22. Jerusalem ville bli ødelagt
hvis den ikke omvendte seg, 1 Ne 1:4,
13, 18 (2 Ne 1:4; Hel 8:20). Jerusalem
skulle befolkes igjen etter å ha blitt
ødelagt, 3 Ne 20:46. Jerusalem skulle
bygges opp igjen, Ether 13:5. Kristus
advarte de siste-dagers-hellige slik
han advarte Jerusalems folk, L&p 5:20.
La de som er av Juda, flykte til Jerusa-
lem, L&p 133:13. Herren skal tale fra
Jerusalem, L&p 133:21.

JERUSALEM, DET NYE

Det sted hvor de hellige vil samles, og
Kristus personlig regjere sammen med
dem under tusenårsriket. Sion (det nye
Jerusalem) vil bli bygget på det ameri-
kanske fastland, og jorden vil bli fornyet
og få sin paradisiske herlighet (Trosart
1:10). Det nye Jerusalem er også en hel-
lig by som vil komme ned fra himmelen
ved begynnelsen av tusenårsriket.
Loven skal utgå fra Sion, Mika 4:2.
Navnet på min Guds stad (by) er det
nye Jerusalem, Åp 3:12. Johannes så
den hellige stad (by), det nye Jerusalem,
Åp 21:1–5. Dette folk vil jeg grunnfes-

te i dette land, og det skal bli et nytt
Jerusalem, 3 Ne 20:22. Et nytt Jerusalem
vil bli bygget i Amerika, Ether 13:3–6,
10. Byen det nye Jerusalem skal beredes,
L&p 42:9, 35, 62–69. De hellige skal
samles og bygge det nye Jerusalem,
L&p 45:63–75. Det nye Jerusalem skal
bygges i Missouri, L&p 84:1–5 (L&p
57:1–3). Lammet skal stå på Sions berg
og på den hellige by, det nye Jerusalem,
L&p 133:56. Mitt tabernakel skal kalles
Sion, et nytt Jerusalem, Moses 7:62.

JESABEL. Se også: Akab

I Det gamle testamente fortelles det at
Jesabel var en ugudelig kvinne fra lan-
det Fønikia. Hun var gift med Akab
(1 Kong 16:30–31), en konge i Israel som
regjerte da Elijah var profet.

Jesabels ekteskap med Akab var den
enkeltstående begivenhet som mer enn
noe annet var årsak til nordriket Israels
undergang. Som erstatning for tilbedel-
sen av Jehova innførte Jesabel fra sitt
hjemland den verste form for avguds-
dyrkelse til Israel (1 Kong 18:13, 19).

Jesabel drepte mange av Guds profe-
ter, 1 Kong 18:4. Jesabel forsøkte å
drepe Elijah, 1 Kong 19:1–3. Jesabels
ugudelighet endte med hennes vold-
somme død, 2 Kong 9:30–37.

JESAJA

En profet i Det gamle testamente som
profeterte fra 740–701 f.Kr. Fordi han
var kong Hiskias nærmeste rådgiver,
hadde Jesaja stor religiøs og politisk
innflytelse.

Jesus siterte Jesaja oftere enn noen
annen profet. Jesaja blir også hyppig
sitert i Det nye testamente av Peter,
Johannes og Paulus. I Mormons bok
og Lære og pakter finnes flere sitater
av Jesaja enn noen annen profet, og de
er til stor hjelp når det gjelder å forstå
Jesaja. Nephi underviste sitt folk fra
det Jesaja hadde skrevet (2 Ne 12–24;
Jes 2–14). Herren fortalte nephittene
at “store er Jesajas ord” og at alt Jesaja
hadde profetert, ville bli oppfylt
(3 Ne 23:1–3).
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Jesajas bok: En bok i Det gamle testa-
mente. Mange av Jesajas profetier
handler om Forløserens komme, både
til sin virksomhet her på jorden (Jes 9:6),
og som den store konge på den siste
dag (Jes 63). Han profeterte også mye
om Israels fremtid.

Kapittel 1 er et forord til resten av
boken. Jesaja 7:14; 9:6–7; 11:1–5; 53:1–
12 og 61:1–3 bærer bud om Frelserens
misjon. Kapitlene 2, 11, 12 og 35 hand-
ler om begivenheter i de siste dager da
evangeliet vil bli gjengitt, Israel vil bli
samlet og det tørre land skal blomstre
som en rose. Kapittel 29 inneholder en
profeti om fremkomsten av Mormons
bok (2 Ne 27). I kapittel 40–46 fortelles
det at Jehova som den sanne Gud, er
hedningenes avguder overlegen. Res-
ten av boken, kapittel 47–66, omhand-
ler begivenheter under den endelige
gjenopprettelse av Israel og grunnfest-
ingen av Sion hvor Herren bor sammen
med sitt folk.

JESU KRISTI KIRKE. Se også:
Evangeliets gjengivelse; Hellig;
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers
Hellige; Kirke, tegn på den
sanne; Kirken, dens navn; Rike,
Guds eller himmelens

En organisert gruppe av troende som
har påtatt seg Jesu Kristi navn gjen-
nom dåp og bekreftelse. For å være
den sanne kirke må den være Herrens
kirke. Den må ha myndighet fra ham,
være i besittelse av hans læresetnin-
ger, lover og ordinanser, og den må
bære hans navn. Dessuten må den sty-
res av ham gjennom representanter
som han selv har utpekt.
Herren la hver dag flere til menighe-
ten, Apg 2:47. Enda vi er mange, er vi
ett legeme i Kristus, Rom 12:5. For
med en ånd ble vi alle døpt til å være
ett legeme, 1 Kor 12:13. Kirken er byg-
get på apostlenes og profetenes
grunnvoll, Ef 2:19–20. Apostler og
profeter er helt nødvendige for Kir-
ken, Ef 4:11–16. Kristus er Kirkens
(over)hode, Ef 5:23. Selv om det var
mange menigheter, var de alle én

kirke, Mosiah 25:19–22. Kirken ble
renset og satt i orden, Alma 6:1–6.
Kristi kirke må kalles ved hans navn,
3 Ne 27:8. Kirken kom ofte sammen for
å faste og be og for å tale med hveran-
dre, Moroni 6:5. Dette er den eneste
sanne og levende kirke, L&p 1:30.
Kristi kirke kom frem i disse siste
dager, L&p 20:1. Herren kaller sine
tjenere for å bygge opp sin kirke,
L&p 39:13. For slik skal min kirke kal-
les i de siste dager, L&p 115:4.

JESU KRISTI KIRKE AV SISTE
DAGERS HELLIGE. Se også:
Gjengivelsen av evangeliet; Jesu
Kristi kirke; Kirke, tegn på den
sanne; Kirken, dens navn

Det navn som ble gitt til Kristi kirke i
de siste dager for å skille den ut fra
Kirken i tidligere evangelieutdelinger
(L&p 115:3–4).
Herren vil utøse kunnskap over de si-
ste-dagers-hellige, L&p 121:33. Joseph
Smith er profet og seer i Jesu Kristi
Kirke av Siste Dagers Hellige, L&p
127:12. Herrens store dag er nær for de
siste-dagers-hellige, L&p 128:21, 24.
Joseph Smith har hjulpet til med å
samle de siste-dagers-hellige, L&p
135:3. De siste-dagers-hellige skulle
organiseres i kompanier for å reise til
den vestlige del av De forente stater,
L&p 136:2. Lover om ekteskap blir
klargjort for de siste-dagers-hellige,
L&p OE—1. Prestedømmet blir gitt til
alle verdige, mannlige medlemmer av
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helli-
ge, L&p OE—2. Beretningen om Det
første syn gis til alle siste-dagers-helli-
ge, JS—H 1:1.

JESUS KRISTUS. Se også: Alfa;
Annet komme, Jesu Kristi; Befrier;
Begynnelsen; Bergprekenen;
Blod; Brudgom; Evangelier; Fall,
Adam og Evas; Forklarelse —
Kristi forklarelse; Forløse,
forløst, forløsning; Forløser;
Forløsningsplan; Frelser; Føde;
Førstefødte; Gode hyrde;
Golgata; Gud, guddommen;
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Guds Lam; Herre; Himmelfart;
Hjørnesten; Immanuel; JEG ER;
Jehova; Klippe (sten); Kors;
Korsfestelse; Levende vann;
Livets brød; Lys, Kristi lys;
Maria, Jesu mor; Mellommann;
Menneskesønnen; Messias;
Nadverd; Nåde; Offer; Omega;
Omvende, omvendelse;
Oppstandelse; Salvede;
Samvittighet; Skape, skapelse;
Slange, kobber; Forsoning;
Syndsforlatelse; Talsmann; Tro;
Uendelig; Vei, utvei

Kristus (et gresk ord) og Messias (et
hebraisk ord) betyr “den salvede”. Jesus
Kristus er Faderens førstefødte ånd
(Heb 1:6; L&p 93:21). Han er Faderens
enbårne i kjødet (Joh 1:14; 3:16). Han
er Jehova (L&p 110:3–4) og ble forut-
beskikket til sitt store kall før verden
ble skapt. Under Faderens ledelse skap-
te Jesus jorden og alt som er på den
(Joh 1:3, 14; Moses 1:31–33). Han ble
født av Maria i Betlehem, levde et
syndfritt liv og utførte en fullkommen
forsoning for hele menneskehetens
synder ved å utgyte sitt blod og gi sitt
liv på korset (Mat 2:1; 1 Ne 11:13–33;
3 Ne 27:13–16; L&p 76:40–42). Han sto
opp fra de døde, og sørget således for
at hele menneskeheten til slutt vil
oppstå. På grunn av Jesu forsoning og
oppstandelse vil alle som omvender
seg fra sine synder og er lydige mot
Guds bud, kunne bo sammen med
Jesus og Faderen i all evighet (2 Ne
9:10–12; 21–22; L&p 76:50–53, 62).

Jesu Kristi storhet overgår alle andres
som noensinne er født på denne jord.
Hans liv er det fullkomne eksempel på
hvordan alle mennesker skulle leve.
Alle bønner, velsignelser og ordinanser
i prestedømmet skulle utføres i hans
navn. Han er herrenes Herre og kon-
genes Konge, Skaperen, Frelseren og
hele jordens Gud.

Jesus Kristus vil komme igjen i kraft
og herlighet for å regjere på jorden
under tusenårsriket. På den siste dag
vil han dømme hele menneskeheten
(Alma 11:40–41; JS—M 1).

En oppsummering av hans liv (i den
rekkefølge det skjedde): Jesu fødsel og
misjon ble forutsagt, Luk 1:26–38
(Jes 7:14; 9:6–7; 1 Ne 11). Hans fødsel,
Luk 2:1–7 (Mat 1:18–25). Ble omskå-
ret, Luk 2:21. Ble fremstilt i templet,
Luk 2:22–38. Ble besøkt av de vise
menn, Mat 2:1–12. Josef og Maria tok
ham med seg og flyktet til Egypt,
Mat 2:13–18. Kom til Nasaret, Mat
2:19–23. Besøkte templet da han var
tolv år, Luk 2:41–50. Hadde brødre og
søstre, Mat 13:55–56 (Mark 6:3). Ble
døpt, Mat 3:13–17 (Mark 1:9–11; Luk
3:21–22). Ble fristet av djevelen, Mat
4:1–11 (Mark 1:12–13; Luk 4:1–13).
Kalte sine disipler, Mat 4:18–22 (Mat
9:9; Mark 1:16–20; 2:13–14; Luk 5:1–11,
27–28; 6:12–16; Joh 1:35–51). Ga makt
til de tolv, Mat 10:1–4 (Mark 3:13–19;
Luk 6:12–16). Holdt Bergprekenen,
Mat 5–7. Forutsa sin egen død og
oppstandelse, Mat 16:21 (Mat 17:22–
23; 20:17–19; Mark 8:31; 9:30–32;
10:32–34; Luk 9:22; 18:31–34). Ble for-
klaret, Mat 17:1–9 (Mark 9:2–8; Luk
9:28–36). Sendte ut de sytti, Luk 10:1–
20. Hans seierrike inntog i Jerusalem,
Mat 21:1–11 (Mark 11:1–11; Luk 19:29–
40; Joh 12:12–15). Innstiftet nadverden,
Mat 26:26–29 (Mark 14:22–25; Luk
22:19–20). Led og ba i Getsemane,
Mat 26:36–46 (Mark 14:32–42; Luk
22:39–46). Ble forrådt, arrestert og for-
latt, Mat 26:47–56 (Mark 14:43–53;
Luk 22:47–54; Joh 18:2–13). Ble korsfes-
tet, Mat 27:31–54 (Mark 15:20–41; Luk
23:26–28, 32–49; Joh 19:16–30). Oppsto
fra de døde, Mat 28:1–8 (Mark 16:1–8;
Luk 24:1–12; Joh 20:1–10). Viste seg etter
sin oppstandelse, Mat 28:9–20 (Mark
16:9–18; Luk 24:13–48; Joh 20:11–31;
Apg 1:3–8; 1 Kor 15:5–8). Fór opp til
himmelen, Mark 16:19–20 (Luk 24:51–
53; Apg 1:9–12). Viste seg for nephitte-
ne, 3 Ne 11:1–17 (3 Ne 11–26). Viste
seg for Joseph Smith, JS—H 1:15–20.
Dommer: Han dømmer verden med
rettferdighet, Sal 9:9 (3 Ne 27:16). Han
kommer for å dømme verden, Sal 96:13.
Gud skal dømme den rettferdige så
vel som den gudløse, Pred 3:17. Han
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skal dømme mellom nasjonene, Jes 2:4
(Mika 4:3; 2 Ne 12:4). Med rettferdig-
het vil han dømme de fattige, Jes 11:2–4.
Faderen har gitt hele dommen til Søn-
nen, Joh 5:22. Om jeg dømmer, så er
min dom rett, Joh 8:16. Han er den som
Gud har satt til å være dommer over
levende og døde, Apg 10:42 (2 Tim 4:1).
Gud skal dømme det skjulte hos men-
neskene ved Jesus Kristus, Rom 2:16.
Vi skal alle stilles frem for Kristi dom-
stol, Rom 14:10 (2 Kor 5:10; Alma 12:12;
Mormon 3:20; 7:6; Ether 12:38; L&p
135:5). Alle mennesker kommer til Gud
for å bli dømt av ham ifølge den sannhet
og hellighet som er i ham, 2 Ne 2:10.
Stå for Gud og bli dømt etter de gjernin-
ger som er gjort, Alma 5:15 (Alma 12:15;
33:22; 3 Ne 27:14). Gud og Kristus er
alles dommer, L&p 76:68.

Eksempel, Jesu Kristi: Jeg har gitt dere et
forbilde, Joh 13:15. Jeg er veien, sann-
heten og livet, Joh 14:6. Også Kristus
led for dere og etterlot dere et eksem-
pel, for at dere skal følge i hans fotspor,
1 Pet 2:21. Hvis et menneske ikke følger
det eksempel som den levende Guds
Sønn har vist, kan han ikke bli frelst,
2 Ne 31:16. Måtte dere derfor være
fullkomne likesom jeg er, 3 Ne 12:48.
Og dette skal dere alltid passe på å
gjøre på samme måte som jeg har gjort,
3 Ne 18:6. Jeg har vist dere et eksempel,
3 Ne 18:16. De gjerninger som dere har
sett meg gjøre, de skal dere også gjøre,
3 Ne 27:21, 27. Sanne tilhengere av Jesus
Kristus skal være lik ham, Moroni 7:48.

Forbilder og symboler på Kristus: Abel
ofret de førstefødte i sin hjord, 1M 4:4
(Moses 5:20). Ta din eneste sønn, Isak,
og ofre ham som et offer, 1M 22:1–13
(Jak bok 4:5). Herren befalte Israels
barn å ofre lam uten lyte, 2M 12:5, 21,
46 (4M 9:12; Joh 1:29; 19:33; 1 Pet 1:19;
Åp 5:6). Dette er det brød Herren har
gitt dere å ete, 2M 16:2–15 (Joh 6:51).
Slå på klippen, og det skal flyte vann
ut av den, så folket får drikke, 2M 17:6
(Joh 4:6–14; 1 Kor 10:1–4). Bukken skal
bære alle deres misgjerninger, 3M
16:20–22 (Jes 53:11; Mosiah 14:11; 15:6–

9). Moses løftet opp en kobberslange for
å frelse dem som så på den, 4M 21:8–9
(Joh 3:14–15; Alma 33:19; Hel 8:14–15).
Jonas var tre dager i fiskens buk, Jon 2:1
(Mat 12:40). Dette er et bilde på Fade-
rens Enbårnes offer, Moses 5:4–8.
Foruttilværelsen, Kristus levde før han
ble født: Herren viste seg for Abram,
1M 12:7 (1M 17:1; 18:1; Abr 2:6–8).
Herren talte til Moses ansikt til ansikt,
2M 33:11 (5M 34:10; Moses 1:1–2). Jeg
så Herren stå ved alteret, Amos 9:1. I
begynnelsen var Ordet, og Ordet var
hos Gud. Og Ordet ble kjød og tok
bolig iblant oss, Joh 1:1, 14 (1 Joh 1:1–3).
Jeg er før Abraham ble til, Joh 8:58.
Herliggjør du meg med den herlighet
jeg hadde hos deg før verden ble til,
Joh 17:5. Jesaja så virkelig min Forlø-
ser, likesom jeg og min bror, Jakob,
også har sett ham, 2 Ne 11:2–3. I morgen
kommer jeg til verden, 3 Ne 1:12–14.
Kristus var til før verdens begynnelse,
3 Ne 26:5 (Joh 6:62). Som jeg viser meg
for deg i ånden, vil jeg vise meg for
mitt folk i kjødet, Ether 3:14–17. Enok
så Herren og vandret med ham, L&p
107:48–49. Min elskede Sønn som var
min elskede og utvalgte fra begynnel-
sen, Moses 4:2. Herren sa: Hvem skal
jeg sende? Og en lik Menneskesønnen
svarte: Her er jeg, send meg, Abr 3:27.
Fødsel og død, profetier om Jesu Kristi: En
jomfru skal bli med barn og føde en
sønn, Jes 7:14 (1 Ne 11:13–20). Fra Bet-
lehem skal det utgå en som skal være
hersker over Israel, Mika 5:1. Lama-
nitten Samuel profeterte om en dag,
en natt og en dag som skulle være lys,
om en ny stjerne og om andre tegn,
Hel 14:2–6. Lamanitten Samuel profe-
terte om mørke, torden, lyn og jord-
skjelv, Hel 14:20–27. Tegnene på Jesu
fødsel ble oppfylt, 3 Ne 1:15–21. Tegne-
ne på Jesu død ble oppfylt, 3 Ne 8:5–23.
Herlighet, Jesu Kristi: Herrens herlig-
het fylte tabernaklet, 2M 40:34–38. All
jorden er full av hans herlighet, Jes 6:3
(2 Ne 16:3). Herrens herlighet går opp
over deg, Jes 60:1–2. Menneskesønnen
skal komme i sin Faders herlighet,
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Mat 16:27. Herliggjør du meg med
den herlighet jeg hadde hos deg før
verden ble til, Joh 17:5. Israels Hellige
skal regjere med stor herlighet, 1 Ne
22:24. Vi hadde et håp om hans herlig-
het, Jak bok 4:4. Guds Sønn kommer i
sin herlighet, Alma 5:50. Og han for-
klarte alle ting helt fra begynnelsen og
like ned til den tid da han skulle kom-
me i sin herlighet, 3 Ne 26:3. Mine
apostler skal stå ikledd herlighet like-
som jeg, L&p 29:12 (L&p 45:44). Vi så
Sønnens herlighet ved Faderens høyre
hånd, L&p 76:19–23. Johannes så og
vitnet om fylden av min herlighet,
L&p 93:6 (Joh 1:14). Hans åsyn skinte
klarere enn solen, L&p 110:3. Hans her-
lighet hvilte på meg, og jeg skuet hans
ansikt, Moses 1:1–11. Dette er min
gjerning og min herlighet, Moses 1:39.

Myndighet, Jesu Kristi: Herredømmet
skal være på hans skulder, Jes 9:6 (2 Ne
19:6). Jesus lærte dem som en som had-
de myndighet, Mat 7:28–29 (Mark
1:22). Menneskesønnen har makt på
jorden til å forlate synder, Mat 9:6.
Jesus befalte de urene ånder med myn-
dighet, og de var ham lydige, Mark 1:27
(Luk 4:33–36). Jesus ordinerte tolv og
ga dem makt, Mark 3:14–15. Jesu tale
var med myndighet, Luk 4:32. Faderen
har overgitt hele dommen til Sønnen,
Joh 5:22, 27. Gud salvet Jesus med Den
Hellige Ånd og kraft, Apg 10:38. Kristus
ble forutbeskikket før verdens grunn-
voll ble lagt, 1 Pet 1:20 (Ether 3:14).
Kristus har nøklene til døden og døds-
riket, Åp 1:18. Alle mennesker blir un-
derlagt Kristus, 2 Ne 9:5. Jesus Kristus,
Guds Sønn, er himmelens og jordens
Fader og Skaperen av alle ting fra be-
gynnelsen av, Hel 14:12. Kristus kom
ved Faderens vilje for å gjøre hans vil-
je, L&p 19:24. Jesus mottok en fylde av
Faderens herlighet og mottok all makt,
L&p 93:3–4, 16–17 (Joh 3:35–36).

Navn, påta dere Kristi navn: Det finnes
ikke noe annet navn vi kan bli frelst
ved, Apg 4:12 (2 Ne 31:21). Apostlene
var glade for at de var aktet verdige til
å bli vanæret for hans navns skyld,

Apg 5:38–42. Dette er hans bud at vi
skal tro på hans Sønns, Jesu Kristi
navn, 1 Joh 3:23. Vitne for Faderen om
at dere er villige til å påta dere Kristi
navn ved dåp, 2 Ne 31:13. Jeg vil dere
skal påta dere Kristi navn, Mosiah
5:6–12 (Mosiah 1:11). Alle som ønsket
å påta seg Kristi navn, sluttet seg til
Guds menigheter, Mosiah 25:23. Alle
som virkelig trodde på Kristus, påtok
seg med glede Kristi navn, Alma 46:15.
Himmelens port er åpen for alle som
tror på Jesu Kristi navn, Hel 3:28.
Velsignet er den som blir funnet tro-
fast mot mitt navn på den ytterste dag,
Ether 4:19. De er villige til å påta seg
Sønnens navn, Moroni 4:3 (L&p 20:77).
Påta dere Kristi navn, L&p 18:21–25.

Oppstandelsen, Kristus viste seg etter sin
oppstandelse: Etter at Jesus var oppstått,
viste han seg først for Maria, Mark 16:9
(Joh 20:11–18). Jesus vandret og sam-
talte med to av disiplene på veien til
Emmaus, Luk 24:13–34. Jesus viste
seg for apostlene, som kjente på hans
hender og føtter, Luk 24:36–43 (Joh
20:19–20). Jesus viste seg for Tomas,
Joh 20:24–29. Jesus viste seg for disi-
plene ved Tiberias-sjøen, Joh 21:1–14.
Jesus virket i førti dager etter sin opp-
standelse, Apg 1:2–3. Stefanus så Jesus
stå ved Guds høyre hånd, Apg 7:55–56.
Jesus viste seg for Saulus, Apg 9:1–8
(JSO, Apg 9:7; Apg 26:9–17). Kristus ble
sett av mer enn 500 mennesker, 1 Kor
15:3–8. Jesus Kristus viste seg for
Nephis folk, 3 Ne 11:1–17. 2500 men-
nesker så og hørte Jesus, 3 Ne 17:16–
25. Mormon ble besøkt av Herren,
Mormon 1:15. Joseph Smith og Sidney
Rigdon så Jesus ved Guds høyre hånd,
L&p 76:22–23. Joseph Smith og Oliver
Cowdery så Herren i Kirtland tempel,
L&p 110:1–4. Joseph Smith så Jesus,
JS—H 1:15–17.

Overhode, Kirkens: Kristus er Kirkens
overhode, Ef 5:23 (Ef 1:22; 4:15). Han
er hodet for legemet, som er Kirken,
Kol 1:18. Dette er min kirke, Mosiah
26:22 (Mosiah 27:13). Kristus var
deres tros opphavsmann og fullender,
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Moroni 6:1–4. Denne kirke har jeg
opprettet, L&p 33:5 (3 Ne 27:3–8).
Tusenårsriket, Kristus skal regjere i tusen
år: Herredømmet er på hans skulder,
Jes 9:6 (2 Ne 19:6). Jeg kommer og vil
bo hos deg, sier Herren, Sak 2:14–16
(Sak 14:9). Gud skal gi Jesus hans far
Davids trone, Luk 1:30–33. Kristus
skal regjere i all evighet, Åp 11:15. De
hellige skal regjere med Kristus i tu-
sen år, Åp 20:4 (L&p 76:63). På grunn
av folkets rettferdighet vil Satan ikke
ha noen makt, 1 Ne 22:26 (Åp 20:1–3).
Jeg vil bo i rettferdighet hos menne-
skene på jorden i tusen år, L&p 29:11
(L&p 43:29–30). Innordne dere under
de myndigheter som er, inntil han re-
gjerer som har rett til å regjere,
L&p 58:22 (1 Kor 15:25). Kristus vil
personlig regjere på jorden, Trosart
1:10 (Jes 32:1).
Vitnesbyrd om Jesus Kristus: Paulus bar
vitnesbyrd om at Jesus er Kristus, Apg
18:5. Selv de onde ånder bar vitnes-
byrd om at de kjente Jesus, Apg 19:15.
Ingen kan si: Jesus er Herre! — uten i
Den Hellige Ånd, 1 Kor 12:3. Hvert
kne skal bøye seg og hver tunge skal
bekjenne at Jesus er Herre, Fil 2:10–11.
Vi taler om Kristus, vi gleder oss i
Kristus, vi forkynner om Kristus, vi
profeterer om Kristus, 2 Ne 25:26.
Mormons bok skal overbevise jøde og
hedning om at Jesus er Kristus, 2 Ne
26:12 (Tittelsiden i Mormons bok).
Profetene og Skriftene bærer vitnes-
byrd om Kristus, Jak bok 7:11, 19. Søk
denne Jesus som profetene og apostle-
ne har skrevet om, Ether 12:41. Vi så
ham og hørte røsten bære vitnesbyrd
om at han er den Enbårne, L&p 76:20–
24. Dette er evige liv, å kjenne Gud og
Jesus Kristus, L&p 132:24. Vi tror på
Gud, den evige Fader, og på hans
Sønn, Jesus Kristus, Trosart 1:1. Vi
tror at Kristus personlig vil regjere på
jorden, Trosart 1:10.

JETRO. Se også: Moses
I Det gamle testamente en prins og
prest i Midian som ga Moses et hjem

etter at Moses flyktet fra Egypt. Han
kalles også for Re’uel (2M 2:18). Moses
giftet seg senere med Jetros datter Sip-
pora (2M 3:1; 4:18; 18:1–12). Jetro lærte
Moses å delegere (2M 18:13–27). Moses
mottok Det melkisedekske prestedøm-
me av Jetro (L&p 84:6–7).

JOB
En rettferdig mann i Det gamle testa-
mente som ble utsatt for veldige lidel-
ser, men likevel forble trofast i sin tro
på Gud. Beretningen om ham finnes i
Jobs bok.
Jobs bok: Selv om boken handler om Jobs
lidelser, gir den ikke et uttømmende
svar på hvorfor Job (eller noen annen)
må lide smerte og miste sin familie
og sitt gods. Boken gjør det klart at
selv om man blir utsatt for lidelser,
betyr ikke dette nødvendigvis at man
har syndet. Herren kan bruke lidelse
for å gi erfaring, for å disiplinere og
undervise, men også for å straffe
(L&p 122).

Boken kan inndeles i fire avsnitt.
Kapittel 1–2 inneholder en prolog til
beretningen. Kapittel 3–31 forteller
om en rekke samtaler mellom Job og
tre venner. Kapittel 32–37 inneholder
taler som ble holdt av Elihu, en fjerde
venn, som fordømmer Job av andre
grunner enn de tre første vennene
hadde gjort. Kapittel 38–42 avslutter
boken og forsikrer Job om at hans livs-
kurs har vært god fra begynnelsen.

Jobs bok lærer oss at hvis et menne-
ske har en riktig kunnskap om Gud,
og lever et liv som er akseptabelt for
Gud, vil han bedre være istand til å
tåle de prøvelser han blir utsatt for.
Job viser sin usvikelige tro når han for
eksempel sier: “Selv om han slår meg,
vil jeg stole på ham.” (Job 13:15). Job er
også nevnt i Esekiel 14:14; Jak brev
5:11; og i Lære og pakter 121:10.

JOEL
En profet i landet Juda i Det gamle
testamente. Det er litt usikkert når han
levde, men han kan ha levd en eller
annen gang mellom Joas’ regjeringstid,
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før 850 f.Kr., og den tid da Juda stam-
me vendte tilbake fra det babylonske
fangenskap.
Joels bok: Boken handler hovedsakelig
om en profeti som Joel fremsatte etter
at landet Juda ble rammet av en alvor-
lig tørke og av gresshopper (Joel 1:4–
20). Joel forsikret folket om at hvis de
omvendte seg, ville de igjen motta
Guds velsignelser (Joel 2:12–14).

Kapittel 1 er et rop om å avholde en
høytidelig forsamling i Herrens hus.
Kapittel 2 og de 5 første vers av kapit-
tel 3 forteller om krig og ødeleggelser
som skal gå forut for tusenårsriket.
Resten av kapittel 3 (6–26) handler om
de siste dager og stadfester at alle na-
sjoner skal være i krig, men at Herren
til sist vil bo i Sion.

På pinsefestens dag siterte Peter
Joels profeti om Ånden som skulle utgy-
tes (Joel 3:1–5; Apg 2:16–21). Engelen
Moroni siterte også det samme skrift-
stedet for Joseph Smith (JS—H 1:41).

JOHANNES, SØNN AV
SEBEDEUS. Se også: Apostel;
Evangelier; Forvandlede
skapninger; Johannes’ åpenbaring;
Melkisedekske prestedømme

En av de tolv apostler i Det nye testa-
mente, sønn av Sebedeus og bror av
Jakob. Tidlig i livet var han fisker
(Mark 1:17–20). Sannsynligvis er han
den ikke navngitte disippel av døpe-
ren Johannes som nevnes i Joh 1:41.
Senere ble han kalt til å være en av
Jesu Kristi disipler (Mat 4:21–22; Luk
5:1–11). Han skrev Johannes-evangeli-
et, tre brev og Johannes’ åpenbaring.
Han var en av de tre som var sammen
med Herren da han oppvakte Jairus’
datter (Mark 5:35–42), på Forklarel-
sens berg (Mat 17:1–9) og i Getsema-
ne (Mat 26:36–46). Han skriver om
seg selv at han var den disippel som
Jesus elsket (Joh 13:23; 21:20), og dess-
uten “den andre disippelen” (Joh
20:2–8). Jesus kalte også ham og hans
bror for Boanerges, eller “tordensøn-
ner” (Mark 3:17). Han nevnes ofte
i beretningene om korsfestelsen og

oppstandelsen (Luk 22:8; Joh 18:15;
19:26–27; 20:2–8; 21:1–2). Johannes ble
senere forvist til Patmos, hvor han
skrev boken Johannes’ åpenbaring
(Åp 1:9).

Johannes nevnes ofte i åpenbaringer
i de siste dager (1 Ne 14:18–27; 3 Ne
28:6; Ether 4:16; L&p 7; 27:12; 61:14; 77;
88:141). Disse skriftstedene stadfester
Bibelens beretning om Johannes og gir
også innsikt i hans storhet og hvor vik-
tig det arbeide var som Herren hadde
gitt ham å gjøre på jorden i nytesta-
mentelig tid, men også i de siste dager.
Hellig skrift i de siste dager gjør det
helt klart at Johannes ikke døde, men
fikk anledning til å bli på jorden som
en hjelpende tjener frem til tiden for
Herrens annet komme (Joh 21:20–23;
3 Ne 28:6–7; L&p 7).

Johannes’ brev: Selv om forfatteren av
disse tre brevene ikke nevner seg selv
ved navn, har språket en så slående lik-
het med det apostelen Johannes skrev,
at man antar han har skrevet alle tre.

I første Johannes, kap. 1, formanes
de hellige til å få samfunn med Gud.
Kapittel 2 legger vekt på at de hellige
kjenner Gud når de er lydige, samtidig
som det lærer dem til ikke å elske ver-
den. I kapittel 3 blir alle bedt om å bli
Guds barn og elske hverandre. Kapit-
tel 4 forklarer at Gud er kjærlighet og
bor hos dem som elsker ham. Kapittel
5 forklarer at de hellige er født av Gud
ved tro på Kristus.

Johannes’ andre brev ligner på hans
første. Johannes fryder seg fordi “den
utvalgte frues” barn har vært trofaste.

I hans tredje brev roses en person
ved navn Gajus for sin trofasthet og
for den hjelp han gir til dem som el-
sker sannheten.

Johannes-evangeliet: I denne boken i
Det nye testamente bærer apostelen
Johannes vitnesbyrd om at (1) Jesus er
Kristus eller Messias, og (2) at Jesus er
Guds Sønn (Joh 20:31). De hendelser
han skildrer fra Jesu liv, er valgt med
omhu og ordnet med dette formål for
øye. Boken begynner med en uttalelse
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om hvilken status Kristus hadde i det
førjordiske liv: Han var sammen med
Gud, han var Gud og hadde skapt alt
som var blitt til. Han ble født i kjødet
som Faderens enbårne Sønn. Johannes
forteller fortløpende om Jesu virk-
somhet med hovedvekten lagt på hans
guddommelighet og oppstandelse fra
de døde. Han stadfester klart og tyde-
lig at Jesus er Guds Sønn, hvilket blir
bekreftet av mirakler, vitner, profete-
ne og av det Kristus selv sa. Johannes
underviser ved å stille opp mot hver-
andre, lys og mørke, sannhet og feilta-
gelse, godt og ondt, Gud og djevelen.
Kanskje blir ikke Jesu hellighet, og de
jødiske herskeres troløshet klarere
stillet til skue, i noen annen oppteg-
nelse enn denne.

Johannes skrev hovedsakelig om
Kristi virksomhet i Judea, og spesielt
om den siste uken han virket her på
jorden, mens Matteus, Markus og Lu-
kas først og fremst skrev om hans
virksomhet i Galilea. Flere deler av
dette evangeliet er blitt klargjort ved
åpenbaring i de siste dager (L&p 7 og
L&p 88:138–141).

For kapittelsammendrag, se under
Evangelier.
Åpenbaringens bok: Se nedenfor under
Johannes’ åpenbaring

JOHANNES’ ÅPENBARING.
Se også: Apokalypse; Johannes,
sønn av Sebedeus

Den siste boken i Det nye testamente
er en åpenbaring gitt til apostelen
Johannes. Han fikk anledning til å se
verdens historie, spesielt de siste da-
ger (Åp 1:1–2; 1 Ne 14:18–27; L&p 77).
Johannes åpenbaring er også kjent un-
der navnet Apokalypsen.

Johannes mottok denne åpenbarin-
gen på Herrens dag mens han var på
øya Patmos (Åp 1:9–10) utenfor kys-
ten av Asia, ikke langt fra Efesus. Det
nøyaktige tidspunkt for åpenbaringen
er ikke kjent.

Holdepunkter for å forstå boken
finnes i 1 Ne 14:18–27 og i L&p 77
(Ether 4:15–16).

Kapittel 1–3 er en innledning til bo-
ken og brev til de syv menighetene i
Asia. Johannes skrev brevene for å
hjelpe de hellige til å løse bestemte
problemer. Kapittel 4–5 forteller om
syn Johannes mottok som viser Guds
og Kristi storslagne og rettferdige
makt. I kapittel 6–9, 11 skriver Johan-
nes at han så en bok som var forseglet
med syv segl, hvert segl representerer
tusen år av jordens timelige historie.
Disse kapitlene handler hovedsakelig
om begivenhetene i det syvende segl
(se Åp 8–9, 11:1–15). Kapittel 10 fortel-
ler om en bok som Johannes spiste.
Boken forestiller en fremtidig oppga-
ve han skulle utføre. Kapittel 12 gjen-
gir et syn om ondskapen som begynte
i himmelen da Satan gjorde opprør og
ble kastet ut. Den strid som begynte
der, fortsetter å bli utkjempet på jorden.
I kapittel 13, 17–19 forteller Johannes
om de ugudelige, jordiske riker som
kontrolleres av Satan, og forteller
hvilken skjebne de går i møte, herun-
der ondskapens endelige ødeleggelse.
Kapittel 14–16 forteller om de helliges
rettferdighet midt iblant ondskapen
like før Kristi annet komme. Kapittel
20–22 forteller om tusenårsriket, den
vakre byen det nye Jerusalem og de
siste begivenheter i jordens historie.

JOMFRU. Se også: Maria, Jesu mor
En kvinne i gifteferdig alder som aldri
har hatt samleie. I Skriftene kan en jom-
fru representere en som er moralsk ren
(Åp 14:4).
En jomfru skal bli med barn og føde en
sønn, Jes 7:14 (Mat 1:23; 2 Ne 17:14).
Himmelens rike sammenlignes med ti
jomfruer, Mat 25:1–13. I byen Nasaret
så jeg en jomfru som var Guds Sønns
mor, 1 Ne 11:13–18. Maria var en jom-
fru, et dyrebart og utvalgt redskap,
Alma 7:10.

JOMFRU MARIA. Se: Maria, Jesu
mor

JONAS. Se også: Ninive
En profet i Det gamle testamente som
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ble kalt av Herren for å forkynne om-
vendelse til byen Ninive (Jon 1:1–2).
Jonas’ bok: En bok i Det gamle testa-
mente som forteller om noe Jonas opp-
levde. Sannsynligvis skrev ikke Jonas
boken selv. Bokens hovedtanke er at
Jehova regjerer overalt, og ikke be-
grenser sin kjærlighet til en enkelt na-
sjon eller et bestemt folk.

I kapittel 1 blir Jonas kalt av Herren
som ber ham forkynne for Ninive.
Men i stedet for å gjøre som Herren
ønsker, flykter Jonas med en båt og
blir slukt av en stor fisk. I kapittel 2 ber
Jonas til Herren, og fisken spyr Jonas
ut på tørr grunn. Kapittel 3 forteller
om Jonas som drar til Ninive og profe-
terer at den vil gå til grunne. Men fol-
ket omvender seg. I kapittel 4
irettesetter Herren Jonas fordi han er
sint for at Herren reddet folket.

Jesus lærte at Jonas som ble slukt av
en fisk, var et forbilde på Jesu egen
død og oppstandelse (Mat 12:39–40;
16:4; Luk 11:29–30).

JONATAN. Se også: David; Saul,
konge i Israel

I det gamle testamente en sønn av Saul
som var konge i Israel. Jonatan var en
god venn av David (1 Sam 13–23, 31).

JORD. Se også: Skape, skapelse;
Verden

Den planet vi bor på — skapt av Gud
ved Jesus Kristus — for å bli brukt av
det dødelige mennesket i dets prøve-
stand. Dens endelige bestemmelse er å
bli forherliget og opphøyet (L&p 77:1–
2; 130:8–9). De som har levd slik at de
er verdige til celestial herlighet, vil få
jorden til evig bolig, (L&p 88:14–26)
og vil dvele i Faderens og Sønnens
nærhet (L&p 76:62).
Skapt for mennesket: Gud ga mennesket
herredømme over jorden, 1M 1:28
(Moses 2:28). Jorden hører Herren til,
2M 9:29 (Sal 24:1). Herren har gitt jor-
den til menneskenes barn, Sal 115:16.
Jeg har gjort jorden, og menneskene
på den har jeg skapt, Jes 45:12. Ved hans
ords kraft kom mennesket til jorden,

Jak bok 4:9. Jorden skal bli gitt til
dem som har antatt Den Hellige Ånd
som sin veileder, L&p 45:56–58 (L&p
103:7). De som har vært lydige mot
evangeliet, skal få jordens gode ting
som lønn, L&p 59:3. De fattige og sakt-
modige på jorden skal arve den,
L&p 88:17 (Mat 5:5; 3 Ne 12:5). Vi vil
skape en jord, og vi vil prøve dem,
Abr 3:24–25.
En levende organisme: Jorden står alltid
ved lag, Pred 1:4. Glasshavet er jorden
i dens helliggjorte, udødelige og evige
tilstand, L&p 77:1. Jorden må bli hel-
liggjort og beredt for den celestiale
herlighet, L&p 88:18–19. Jorden støn-
net høyt, Moses 7:48.
Jordens deling: La vannet samles på ett
sted, 1M 1:9. I Pelegs dager ble jorden
delt, 1M 10:25. Etter at vannet hadde
gått tilbake, ble det et utvalgt land,
Ether 13:2. Jorden skal bli som den var
før den ble delt, L&p 133:24.
Jordens renselse: Det regnet på jorden
i førti dager, 1M 7:4. Jorden er spart
til ilden på dommens dag, 2 Pet 3:7.
Etter i dag kommer ilden, L&p 64:24.
Jorden ønsker å bli renset fra urenhet,
Moses 7:48.
Jordens endelige tilstand: Jorden skal
rulles sammen som en bokrull og skal
forgå, 3 Ne 26:3 (L&p 29:23). Det skal
bli en ny himmel og en ny jord, Ether
13:9 (L&p 29:23). Glasshavet er jorden
i dens helliggjorte, udødelige og evige
tilstand, L&p 77:1. Jorden må bli hel-
liggjort og beredt for den celestiale
herlighet, L&p 88:18–19. Denne jord
vil være som krystall og vil være en
urim og tummim, L&p 130:8–9. Jorden
skal hvile i tusen år, Moses 7:64. Jorden
vil bli fornyet, Trosart 1:10.

JORDAN, ELVEN

Elven Jordan renner fra Galilea-sjøen
(Gennesaret-sjøen) til Dødehavet. Elv-
en er 160 km lang og dannes ved at
flere kilder løper sammen på vei ned
fra fjellet Hermon. Den er den viktigste
elven i Israel.
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To viktige hendelser knyttet til den-

ne elven er Herren som deler vannet
så Israel kan gå over (Jos 3:14–17), og
Jesus Kristus som blir døpt (Mat 3:13–
17; 1 Ne 10:9).

JOSAFAT
En av Judas trofaste konger i Det gam-
le testamente (1 Kong 15:24; 22).

JOSEF FRA ARIMATEA
Josef fra Arimatea var medlem av jø-
denes råd. Han var en av Kristi disi-
pler og var en rik og trofast israelitt
som ikke deltok i fordømmelsen av vår
Herre. Etter korsfestelsen sørget Josef
for at Frelserens legeme ble svøpt i et
rent linklede og lagt i Josefs egen grav
i en klippe (Mat 27:57–60; Mark 15:43–
46; Luk 23:50–53; Joh 19:38–42).

JOSEF, MARIAS EKTEMANN.
Se også: Jesus Kristus; Maria,
Jesu mor

Mann til Maria, Jesu mor. Josef ned-
stammet fra David (Mat 1:1–16; Luk
3:23–38) og bodde i Nasaret. Han var
forlovet med Maria. Like før de skulle
gifte seg, fikk Maria besøk av engelen
Gabriel som kunngjorde at Maria var
blitt utvalgt til å være Frelserens mor
(Luk 1:26–35). Josef mottok også en
åpenbaring om denne guddommelige
fødsel (Mat 1:20–25).

Maria var den eneste som var jordisk
av Jesu foreldre fordi Gud Faderen var
Jesu far. Jødene betraktet imidlertid
Josef som Jesu far, og slik ble han også
behandlet av Jesus (Luk 2:48, 51). Fordi
han ble advart fra himmelen i en drøm,
reddet Josef Jesus-barnets liv ved å
flykte til Egypt (Mat 2:13–14). Etter at
Herodes var død, fikk Josef beskjed av
en engel om å ta barnet med seg tilba-
ke til Israel (Mat 2:19–23).

JOSEF, SØNN AV JAKOB. Se også:
Israel; Jakob, sønn av Isak

I det gamle testamente, den førstefød-
te sønn av Jakob og Rakel (1M 30:22–
24; 37:3).

Josef fikk førstefødselsretten i Israel

fordi Ruben, som var den førstefødte
sønn av Jakobs første hustru, mistet
denne rettigheten ved overtredelse
(1 Krøn 5:1–2). Fordi Josef var verdig,
var han som førstefødte sønn av Jakobs
andre hustru, den neste med rett til
denne velsignelsen. Josef fikk også en
velsignelse av sin far like før Jakob
døde (1M 49:22–26).

Josef var en meget karakterfast mann
og var også “vis og forstandig” (1M
41:39). Da han avviste Potifars hustru,
er dette et eksempel på tro, kyskhet og
personlig rettskaffenhet (1M 39:7–12).
Da Josef i Egypt fortalte sine brødre
hvem han virkelig var, takket han dem
og klandret dem ikke for det de hadde
gjort mot ham. Han trodde at det de
hadde gjort, hadde ført til at Guds vilje
ble oppfylt (1M 45:4–15).

Åpenbaring i de siste dager forteller
hvilken stor oppgave Josefs familie har i
de siste dager (2 Ne 3:3–24; 3 Ne 20:25–
27; JSO, 1M 50).
Jakob elsket Josef meget høyt og ga
ham en farverik kjortel, 1M 37:3. På
grunn av sjalusi ble Josef hatet av sine
brødre som planla å drepe ham, men
i stedet solgte de ham til kjøpmenn
som var på vei til Egypt, 1M 37:5–36.
I Egypt sørget Herren for at det gikk
vel med Josef, som ble hersker i Poti-
fars hus, 1M 39:1–4. Potifars hustru
løy og sa at Josef hadde forsøkt å forfø-
re henne. Josef ble urettmessig for-
dømt og kastet i fengsel, 1M 39:7–20.
Josef tydet drømmene til Faraos
munnskjenk og baker, 1M 40. Farao
begynte å begunstige Josef fordi Josef
hadde tydet en av Faraos drømmer, og
han gjorde Josef til en hersker i Egypt,
1M 41:14–15. Efraim og Manasse ble
født, 1M 41:50–52. Josef ble gjenforent
med sin far og sine brødre, 1M 45–46.
Josef døde i Egypt i en alder av 110 år,
1M 50:22–26.

JOSEFS STAV. Se: Mormons bok;
Efraim — Efraims/Josefs stav.

JOSEPH SMITH JR. Se: Smith,
Joseph jr.
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JOSEPH SMITHS OVERSETTELSE
(JSO). Se også: Smith, Joseph jr.

En revisjon eller oversettelse av kong
Jakobs versjon av Bibelen på engelsk
som profeten 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.

Selv om Joseph var ferdig med det
meste av oversettelsen i juli 1833, fort-
satte han inntil sin død i 1844 å foreta
rettelser mens han forberedte manu-
skriptet til utgivelse. Selv om han of-
fentliggjorde deler av oversettelsen i
sin levetid, er det mulig han ville ha
gjort flere forandringer hvis han hadde
rukket å utgi hele verket før han døde.
Den reorganiserte kirke av Jesu Kristi
Kirke av Siste Dagers Hellige kom med
første utgave av Joseph Smiths inspi-
rerte oversettelse i 1867, og har siden
dengang utgitt flere utgaver.

Mens han holdt på med oversettel-
sen, lærte profeten mange nye ting.
Flere kapitler i Lære og pakter ble
mottatt som følge av dette oversettel-
sesarbeidet (som f.eks. L&p 76, 77, 91
og 132). Herren ga også Joseph spesi-
elle instruksjoner i forbindelse med
oversettelsen som ble nedtegnet i Lære
og pakter (L&p 37:1; 45:60–61; 76:15–
18; 90:13; 91; 94:10; 104:58; 124:89).
Mose bok og Joseph Smith — Matteus,
som nå er tatt inn i Den kostelige per-
le, ble tatt direkte fra Joseph Smiths
oversettelse.

Joseph Smiths oversettelse har gjen-
gitt noen av de klare og verdifulle ting
som er gått tapt i Bibelen (1 Ne 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 forstå-
else av Bibelen. Den er også et vitne
om profeten Joseph Smiths guddom-
melige kall og virksomhet.

JOSIA
En rettferdig konge i Juda fra 641–610
f. Kr (2 Kong 22–24; 2 Krøn 34–35). I
hans regjeringstid ble lovboken fun-
net i Herrens hus (2 Kong 22:8–13).

JOSVA. Se også: Jeriko
I Det gamle testamente, en profet
og leder som etterfulgte Moses. Han
ble født i Egypt før Israels barn unn-
slapp (4M 14:26–31). Han og Kaleb var
to av de tolv som ble sendt for å utspi-
onere Kana÷an, og de var de eneste som
kom tilbake med en positiv rapport
om landet (4M 13:8, 17–14:10). Han
døde 110 år gammel (Jos 24:29). Josva
var et stort eksempel på en from profet
og kriger.
Josvas bok: Boken er oppkalt etter Josva
fordi han er bokens hovedperson, og
ikke fordi han er forfatteren. I kapittel
1–12 fortelles det om erobringen av Ka-
na÷an. Kapittel 13–24 forteller om Israels
stammer som foretar en oppdeling av
landet og om de siste råd Josva gir.
To vers å merke seg i Josvas bok er
Herrens befaling til ham om å meditere
over Skriftene (Jos 1:8) og Josva som ber
folket om å være trofaste mot Herren
(Jos 24:15).

JUDA. Se også: Bibel; Israel; Jøder
I Det gamle testamente, den fjerde
sønn av Jakob og Lea (1M 29:35; 37:26–
27; 43:2, 7; 44:14–16; 49:8). Jakob velsig-
net Juda og sa han ville være en naturlig
leder blant Jakobs sønner og at freds-
fyrsten (Jesus Kristus) ville være en av
hans etterkommere (1M 49:10).
Juda stamme: Juda stamme tok ledelsen
etter at de hadde bosatt seg i Kana÷an.
Hovedrivalen var Efraims stamme.
Moses velsignet Juda stamme (5M 33:7).
Etter Salomos regjeringstid gikk Juda
stamme over til å bli Juda rike.
Juda rike: I Rehabeams regjeringstid
ble Salomos herredømme delt i to ad-
skilte riker, hovedsakelig på grunn av
sjalusi mellom stammene Efraim og
Juda. Sydriket, eller Juda rike, omfattet
Juda stamme og det meste av Benjamins
stamme. Jerusalem var hovedstad.
Dette riket var gjennomgående mer
trofast når det gjaldt å tilbe Jehova enn
nordriket var. Juda var mindre utsatt
for angrep fra nord og øst, og den
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øverste makt forble i Davids familie
inntil det babylonske fangenskap. Ju-
da rike greide å bestå i 135 år etter at
det mer folkerike og mektige Israels
rike hadde gått til grunne.
Juda stav: Dette henspiller på Bibelen
som en opptegnelse fra Judas hus (Esek
37:15–19). I de siste dager, når de for-
skjellige grener av Israels hus er samlet,
vil deres hellige opptegnelser også bli
samlet. Disse opptegnelser med hellig
skrift utfyller hverandre og utgjør
et samlet vitnesbyrd om at Jesus er
Kristus, Israels Gud og hele jordens
Gud (2 Ne 3; 29; JSO, 1M 50:24–36).

JUDAS
I Det nye testamente, en av Jesu brødre
og sannsynligvis forfatteren av Judas’
brev (Mat 13:55; Judas 1:1).
Judas’ brev: Denne boken er et brev fra
Judas til noen hellige som hadde blitt
svake i troen. De ble svekket av dem
som hevdet at de var kristne, men som
var umoralske og dyrket hedenske
avguder, og krevde å bli fritatt for å
adlyde den moralske lov. Judas ønsket
å vekke de hellige så de kunne forstå
hvilken åndelig fare de befant seg i, og
oppmuntre dem til å være trofaste.

Verdt å merke seg hos Judas er vers
6 som forteller om krigen i himmelen,
og at Lucifer og hans engler ble kastet
ut fra denne førjordiske tilstand (Abr
3:26–28), og vers 14–15 hvor han site-
rer en profeti av Enok.

JUDAS, BROR AV JAKOB
I Det nye testamente, en av Jesu Kristi
opprinnelige tolv apostler (Luk 6:13–
16). Sannsynligvis ble han også kalt
Lebbeus Taddeus (Mat 10:2–4).

JUDAS ISKARIOT
En av Jesu tolv apostler i Det nye testa-
mente (Mat 10:4; Mark 14:10; Joh 6:71;
12:4). Hans etternavn betydde “en
mann fra Keriot”. Han tilhørte Juda
stamme, og var den eneste apostel
som ikke var fra Galilea. Judas forråd-
te Herren.
Mottok tredve sølvpenger for å utlevere

Kristus til en av yppersteprestene.
Mat 26:14–16 (Sak 11:12–13). Forrådte
Herren med et kyss, Mat 26:47–50
(Mark 14:43–45; Luk 22:47–48; Joh 18:2–
5). Hengte seg, Mat 27:5. Satan fór inn
i Judas, Luk 22:3 (Joh 13:2, 26–30).
David talte om Judas som forrådte
Jesus, Apg 1:16 (Sal 41:10).
JØDER. Se også: Israel; Juda
Jøder kan enten være (1) etterkomme-
re av Juda, en av Jakobs tolv sønner,
(2) de mennesker som tilhørte det for-
dums sydrike, Juda, eller (3) de som
praktiserer judaismens levemåte og
tradisjoner, men som ikke nødvendig-
vis er jøder av fødsel. Det er blitt van-
lig å bruke ordet jøde for å betegne alle
Jakobs etterkommere, men dette er
ikke riktig. Det skulle begrenses til
dem som er av Juda rike — eller mer
spesielt i dag — til dem som er av Juda
stamme og hans krets.
Kongespir skal ikke vike fra Juda før
Shiloh kommer, 1M 49:10. Kristi evan-
gelium er Guds kraft til frelse, først for
jøde, Rom 1:16. Gud Herren skulle
oppreise en profet blant jødene — en
Messias, 1 Ne 10:4. Da boken kom ut
av jødens munn, var de ting som ble
skrevet, klare og rene, 1 Ne 14:23.
Jødene skal adspredes blant alle nasjo-
ner, 2 Ne 25:15. Jødene er min pakts
folk fra fordums tid, 2 Ne 29:4. De
jøder som er adspredt, skal begynne å
tro på Kristus, 2 Ne 30:7. Jødene vil
forkaste den sten de kunne bygge på,
Jak bok 4:14–16. Jødene skal ha andre
vitner om at Jesus virkelig var Kristus,
Mormon 3:20–21. To profeter skal opp-
reises for den jødiske nasjon i de siste
dager, L&p 77:15. Kall på alle nasjoner,
først på hedningefolkene og deretter
på jødene, L&p 133:8. I de dager skal
det komme en stor trengsel over jøde-
ne, JS—M 1:18.
KAIFAS. Se også: Annas; Saddukeere
I Det nye testamente en høyprest og
Annas’ svigersønn. Kaifas deltok ak-
tivt i motstanden mot Jesus og hans
disipler (Mat 26:3–4; Joh 11:47–51;
18:13–14).
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KAIN. Se også: Abel; Adam;
Hemmelige forbund; Mord

En av Adam og Evas sønner. Han slo
ihjel sin yngre bror, Abel (1M 4:1–16).
Hans offer ble forkastet av Herren,
1M 4:3–7 (Moses 5:5–8, 18–26). Drepte
sin bror Abel, 1M 4:8–14 (Moses 5:32–
37). Herren forbannet ham og satte et
merke på ham, 1M 4:15 (Moses 5:36–
41). Adam og Eva fikk mange sønner
og døtre før han ble født, Moses 5:1–3,
16–17. Elsket Satan mer enn Gud,
Moses 5:13, 18. Sluttet en pakt med
Satan, Moses 5:29–31.
KALEB
En av dem som Moses sendte for å
utspionere Kana÷an i det andre år etter
utvandringen. Bare han og Josva kom
tilbake med en sannferdig rapport om
landet (4M 13:6, 30; 14:6–38). Av alle
som forlot Egypt, var det bare disse to
som overlevde førti år i villmarken
(4M 26:65; 32:12; 5M 1:36) og fikk kom-
me inn i Kana÷an (Jos 14:6–14; 15:13–19).
KALL, KALLE, KALT AV GUD.

Se også: Forvalter, forvaltning;
Myndighet; Ordinere,
ordinasjon; Velge, utvalgt(e)

Å bli kalt av Gud er å bli utpekt eller
innbudt av ham eller av rettmessig be-
myndigede ledere i hans Kirke til å
tjene ham på en særskilt måte.
Han la hendene på ham og innsatte
ham i tjenesten, 4M 27:23. Jeg ordinerte
deg til en profet, Jer 1:5. Jeg har utvalgt
dere og ordinert dere, Joh 15:16. Paulus
ble kalt til å være en apostel, Rom 1:1.
Og ingen tiltar seg selv denne ære,
men han blir kalt av Gud, Heb 5:4.
Jesus ble kalt av Gud etter Melkise-
deks vis, Heb 5:10. Jeg er blitt kalt til å
forkynne Guds ord ifølge åpenbarin-
gens og profetiens ånd, Alma 8:24.
Prester ble kalt og beredt fra verdens
grunnvoll ble lagt, Alma 13:3. Hvis
dere har et ønske om å tjene Gud, da er
dere kalt, L&p 4:3. Stå fast i det arbeid
som jeg har kalt deg til, L&p 9:14. Du
må ikke anta at du er kalt til å forkyn-
ne før du er kalt, L&p 11:15. Eldstene

er kalt til å gjennomføre innsamlingen
av de utvalgte, L&p 29:7. Ingen skal
forkynne mitt evangelium eller bygge
opp min kirke uten at han er ordinert,
L&p 42:11. Mange er kalt, men få er
utvalgt, L&p 121:34. En mann må kal-
les av Gud, Trosart 1:5.

KALL OG UTVELGELSE. Se også:
Utvelgelse

Kristi rettferdige tilhengere kan bli
regnet blant de utvalgte som får en
forsikring om at de vil bli opphøyet.
Dette kall og denne utvelgelse begyn-
ner med omvendelse og dåp, og den
blir fullstendig når de “streber fremo-
ver, nyter Kristi ord og holder ut til
enden” (2 Ne 31:19–20). Skriftene kal-
ler denne prosessen for å gjøre sitt kall
og sin utvelgelse fast (2 Pet 1:4–11;
L&p 131:5–6).
Dere skal være et kongerike av prester
for meg, 2M 19:5–6 (Åp 1:6). Gud har fra
begynnelsen utsett de utvalgte til frelse,
2 Tess 2:13. Vær ivrige etter å gjøre
deres kall og utvelgelse fast, 2 Pet 1:10.
Herren besegler dere til seg, Mosiah
5:15. Jeg inngår en pakt med deg om at
du skal ha evig liv, Mosiah 26:20. Tro-
faste prestedømsbærere blir kirken og
riket og Guds utvalgte, L&p 84:33–34.
Det enda fastere profetiske ord betyr
at et menneske vet at det er beseglet til
evig liv, L&p 131:5–6. Jeg besegler på
deg din opphøyelse, L&p 132:49.

KAM. Se også: Noah, patriark i
Bibelen

I Det gamle testamente, Noahs tredje
sønn (1M 5:32; 6:10; Moses 8:12, 27).
Noah, hans sønner og deres familier
gikk inn i arken, 1M 7:13. Kams sønn,
Kana÷an, fikk en forbannelse, 1M 9:18–
25. Kams styreform var patriarkalsk,
og han ble velsignet med visdom og
med jordens goder, men ikke med
prestedømmet, Abr 1:21–27. Kams
hustru, som var en etterkommer av
Kain, og hennes datter Egyptus slo seg
ned i Egypt, Abr 1:23, 25 (Sal 105:23;
106:21–22).
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KANA÷AN, KANA÷ANEER
I gammeltestamentelig tid Kams fjer-
de sønn (1M 9:22; 10:1, 6) og Noahs
sønnesønn. Kana÷aneere var de som
kom fra det land hvor Kana÷an opprin-
nelig bodde, eller var hans etterkomme-
re. Det folk som var bosatt i lavlandet
langs Middelhavs-kysten i Palestina,
ble også kalt kana÷aneerne. Ordet ble
også brukt som en fellesbetegnelse på
alle ikke-israelitter som bodde i landet
vest for Jordan og som grekerne kalte
fønikere.
KANON, KANONISKE

SKRIFTER. Se også: Bibel;
Kostelige perle, den; Lære og
pakter; Mormons bok; Skriftene

En godkjent autoritativ samling av
hellige bøker. I Jesu Kristi Kirke av
Siste Dagers Hellige kalles de kano-
niske bøker for standardverkene, som
består av Det gamle og nye testamen-
te, Mormons bok, Lære og pakter, og
Den kostelige perle.
KEISER (CAESAR)
I Det nye testamente den tittel noen
av de romerske overherrer var kjent
under. I Skriftene er tittelen brukt som
et symbol på verdslig styreform og
makt.
Gi da keiseren det som keiserens er,
Mat 22:21 (Mark 12:17; Luk 20:25;
L&p 63:26).
KIMBALL, SPENCER W. Se også:

Offisiell erklæring — 2
Kirkens tolvte president etter at den ble
grunnlagt i 1830. Spencer W. Kimball
var president fra desember 1973 til no-
vember 1985. Han var født i 1895 og
døde i 1985, nitti år gammel.
I juni 1978 kunngjorde Det første presi-
dentskap at president Kimball hadde
mottatt en åpenbaring som gjorde det
mulig å gi prestedømmet og templets
velsignelser til alle verdige, mannlige
medlemmer, L&p OE—2.

KIRKE, DEN STORE OG
AVSKYELIGE. Se: Djevelen,
Djevelens kirke

KIRKE, TEGN PÅ DEN SANNE.
Se også: Jesu Kristi Kirke; Jesu
Kristi Kirke av Siste Dagers
Hellige; Tegn

Læresetninger og handlinger i en kirke
som viser at den er godkjent av Gud
og er det middel Herren har opprettet
så hans barn kan motta alle hans vel-
signelser. Nedenfor er noen av tegne-
ne på at Kirken er sann:
En korrekt forståelse av guddommen:
Gud skapte mennesket i sitt eget bilde,
1M 1:26–27. Herren talte til Moses an-
sikt til ansikt, 2M 33:11. Det evige liv er
å kjenne Gud Faderen og Jesus Kristus,
Joh 17:3. Faderen og Sønnen har lege-
mer av kjøtt og ben, L&p 130:22–23.
Faderen og Sønnen viste seg for Joseph
Smith, JS—H 1:15–20. Vi tror på Gud,
den evige Fader, Trosart 1:1.
Evangeliets første prinsipper og ordinanser:
Uten at en blir født av vann og Ånd,
Joh 3:3–5. Omvend dere og la dere alle
døpe på Jesu Kristi navn, Apg 2:38. Nå
la de hendene på dem, og de fikk Den
Hellige Ånd, Apg 8:14–17. Bli Guds
barn ved tro på Jesus Kristus, Gal 3:26–
27. Omvend dere, og bli døpt i min
elskede Sønns navn, 2 Ne 31:11–21. De
som trodde, ble døpt og mottok Den
Hellige Ånd ved håndspåleggelse,
L&p 76:50–53. Det riktige prestedøm-
me er nødvendig for å døpe og gi Den
Hellige Ånds gave, JS—H 1:70–72. En
beskrivelse av evangeliets første prin-
sipper og ordinanser, Trosart 1:4.
Åpenbaring: Uten åpenbaring blir folket
tøylesløst, Ord 29:18. Herren åpenbarer
sine hemmeligheter for sine profeter,
Amos 3:7. Kirken er bygget på åpen-
baringens klippe, Mat 16:17–18 (L&p
33:13). Ve den som sier at Herren ikke
lenger virker ved åpenbaring, 3 Ne 29:6.
Åpenbaringer og bud kommer bare
gjennom den som er utpekt, L&p
43:2–7. Vi tror alt som Gud har åpen-
bart, Trosart 1:9.
Profeter: Kirken er bygget på apostlenes
og profetenes grunnvoll, Ef 2:19–20.
Apostler og profeter er helt avgjøren-
de for Kirken, Ef 4:11–16. Joseph Smith
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ble kalt til å være en seer,en oversetter,
en profet og en apostel, L&p 21:1–3. Vi
tror på profeter, Trosart 1:6.
Myndighet: Jesus ga sine disipler makt
og myndighet, Luk 9:1–2 (Joh 15:16).
Helamans sønn, Nephi, hadde stor
myndighet fra Gud, Hel 11:18 (3 Ne
7:17). Profeten skal motta ord og befa-
linger for Kirken, L&p 21:4–5. Ingen
kan forkynne evangeliet eller bygge
opp Kirken uten at han er ordinert av
en som har myndighet, L&p 42:11.
Eldstene skal forkynne evangeliet, og
gjøre det med myndighet, L&p 68:8.
Alle som forkynner og forretter for
Gud, må være kalt av Gud av dem som
har myndighet, Trosart 1:5.
Mer hellig skrift skulle komme frem: Juda
stav skal føyes sammen med Josefs
stav, Esek 37:15–20. Det var forutsagt
at mer hellig skrift skulle komme frem
i de siste dager, 1 Ne 13:38–41. Vi tror
at Gud fortsatt vil åpenbare mange
store og viktige ting, Trosart 1:9.
Kirkens organisasjon: Kirken er bygget
på apostlenes og profetenes grunnvoll,
Ef 2:19–20. Apostler og profeter er helt
nødvendige for Kirken, Ef 4:11–16.
Kristus er Kirkens (over)hode, Ef 5:23.
Kristi kirke må kalles ved hans navn,
3 Ne 27:8. Vi tror på den samme orga-
nisasjon som fantes i den opprinnelige
kirke, Trosart 1:6.
Misjonærarbeide: Gå derfor ut og un-
dervis alle nasjoner, Mat 28:19–20.
De sytti ble kalt til å forkynne evange-
liet, Luk 10:1. De ønsket at frelse skul-
le forkynnes for enhver skapning,
Mosiah 28:3. Eldstene skal gå ut to og
to og forkynne mitt evangelium,
L&p 42:6. Evangeliet må bli forkynt
for enhver skapning, L&p 58:64.
Åndelige gaver: De begynte å tale i
andre tunger, Apg 2:4. Eldstene skal
helbrede de syke, Jak brev 5:14. For-
nekt ikke Guds gaver, Moroni 10:8. En
oppregning av Guds gaver, L&p 46:13–
26 (1 Kor 12:1–11; Moroni 10:9–18).
Templer: Jeg vil slutte en pakt med dem
og sette min helligdom midt iblant

dem for evig tid, Esek 37:26–27. Herren
skal brått komme til sitt tempel, Mal 3:1.
Nephi bygget et tempel, 2 Ne 5:16. De
hellige ble refset fordi de unnlot å bygge
Herrens hus, L&p 95 (L&p 88:119).
Herrens folk bygger alltid templer for
å utføre hellige ordinanser, L&p 124:37–
44. Å bygge templer og utføre ordinan-
ser utgjør en del av det store siste-
dagers-verk, L&p 138:53–54.

KIRKEN, DENS NAVN. Se også: Jesu
Kristi Kirke; Jesu Kristi Kirke av
Siste Dagers Hellige; Mormon(er)

I Mormons bok fortelles det at da Jesus
Kristus besøkte de rettferdige nephit-
ter like etter sin oppstandelse, sa han
at hans Kirke skulle kalles ved hans
navn (3 Ne 27:3–8). I nyere tid har
Herren åpenbart at Kirkens navn skul-
le være “Jesu Kristi Kirke av Siste
Dagers Hellige.” (L&p 115:4).

KIRTLAND TEMPEL
Det første tempel bygget av Kirken i
nyere tid. De hellige bygget det på
Herrens befaling i Kirtland, Ohio
(Amerikas forente stater) (L&p 94:3–
9). Ett formål var å fremskaffe et sted
hvor Kirkens verdige medlemmer kun-
ne motta åndelig kraft, myndighet og
mer lys (L&p 109; 110). Det ble innviet
den 27. mars 1836, og innvielsesbønnen
ble gitt til profeten Joseph Smith ved
åpenbaring (L&p 109). I dette templet
ga Herren flere viktige åpenbaringer
og gjenga nødvendige prestedømsnøk-
ler (L&p 110; 137). Det ble ikke brukt
til alle templets ordinanser slik de blir
gitt i templene i dag.

KISHKUMEN. Se også: Gadianton-
røvere

I Mormons bok, en leder for en gruppe
ugudelige mennesker som senere ble
kjent under navnet Gadianton-røvere
(Hel 1:9–12; 2).

KJERUBENE
Skikkelser som forestiller himmelske
skapninger. Deres nøyaktige form er
ukjent. Kjerubene er blitt satt til å vok-
te hellige steder.
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Herren satte kjerubene for å vokte veien
til livets tre, 1M 3:24 (Alma 12:21–29;
42:2–3; Moses 4:31). Symbolske bilder
av kjerubene ble anbragt på nådestolen,
2M 25:18, 22 (1 Kong 6:23–28; Heb 9:5).
Kjerubene er nevnt i Esekiels syner,
Esek 10; 11:22.

KJÆRLIGHET. Se også: Medlidenhet;
Nestekjærlighet; Fiendskap

Dyp hengivenhet og medfølelse. Kjær-
lighet til Gud omfatter hengivenhet,
tilbedelse, ærbødighet, ømhet, barm-
hjertighet, tilgivelse, medlidenhet, nåde,
tjeneste, takknemlighet og vennlighet.
Det største eksempel på Guds kjærlig-
het til sine barn kommer til uttrykk i
Jesu Kristi uendelige forsoning.
Du skal elske din neste som deg selv,
3M 19:18 (Mat 5:43–44; 22:37–40; Rom
13:9; Gal 5:14; Jak brev 2:8; Mosiah
23:15; L&p 59:6). Du skal elske Herren
din Gud av hele ditt hjerte, 5M 6:5
(Moroni 10:32; L&p 59:5). Herren din
Gud vil prøve dere for å kjenne om dere
elsker Herren deres Gud, 5M 13:3. Den
Herren elsker, den refser han, Ord 3:12.
En venn elsker alltid, Ord 17:17. For så
har Gud elsket verden at han ga sin
Sønn, den enbårne, Joh 3:16 (L&p
138:3). Som jeg har elsket dere, skal også
dere elske hverandre, Joh 13:34 (Joh
15:12, 17; Moses 7:33). Dersom dere el-
sker meg, da holder dere mine bud,
Joh 14:15 (L&p 42:29). Ingen har større
kjærlighet enn denne at han setter sitt
liv til for sine venner, Joh 15:13. Peter,
elsker du meg mer enn disse? Fø mine
får, Joh 21:15–17. Ingenting skal skille
oss fra Guds kjærlighet i Kristus, Rom
8:35–39. Intet øye har sett det Gud har
beredt for dem som elsker ham, 1 Kor
2:9. Tjen hverandre i kjærlighet, Gal
5:13. Dere menn, elsk deres hustruer,
Ef 5:25 (Kol 3:19). Elsk ikke verden,
1 Joh 2:15. Gud er kjærlighet, 1 Joh 4:8.
Vi elsker fordi han elsket oss først,
1 Joh 4:19. Kristus led på grunn av sin
kjærlige vennlighet mot menneskene,
1 Ne 19:9. Strev fremover med kjærlig-
het til Gud og alle mennesker, 2 Ne
31:20. Dere vil lære dem å elske hveran-

dre og tjene hverandre, Mosiah 4:15.
Hvis dere har følt en trang til å synge
den forløsende kjærlighets sang, har
dere denne følelsen nå? Alma 5:26. Bli
ledet av Den Hellige Ånd så dere blir
tålmodige og fulle av kjærlighet,
Alma 13:28. Hold dine lidenskaper i
tømme, så du kan bli fylt med kjærlig-
het, Alma 38:12. Det var ikke noen stri-
digheter på grunn av Guds kjærlighet
som bodde i menneskenes hjerter, 4 Ne
1:15. Alt som innbyr til å elske Gud, er
inspirert av Gud, Moroni 7:13–16.
Kjærligheten er Kristi rene kjærlighet,
Moroni 7:47. Fullkommen kjærlighet
jager bort all frykt, Moroni 8:16 (1 Joh
4:18). Kjærlighet gjør menneskene skik-
ket til Guds arbeide, L&p 4:5 (L&p 12:8).
Helliggjørelse kommer til alle som el-
sker og tjener Gud, L&p 20:31. Dersom
du elsker meg, skal du tjene meg og
holde alle mine bud, L&p 42:29 (Joh
14:15). Vis større kjærlighet mot den
som du har irettesatt, L&p 121:43. Men-
neskene elsket Satan mer enn Gud,
Moses 5:13, 18, 28.
KJØD, KJØTT. Se også: Dødelig,

dødelighet; Kjødelig; Legeme;
Naturlige menneske

Ordet har flere betydninger: (1) De bløte
deler som utgjør kroppen til mennesker,
dyr, fugler og fisker, (2) jordelivet (dø-
deligheten) og (3) menneskets fysiske
eller kjødelige natur.
Kroppens bløte deler: Dyr skal være føde
for dere, 1M 9:3. Dyr skulle ikke dre-
pes i utrengsmål, JSO, 1M 9:10–11
(L&p 49:21). Dyr og fugler er gitt så
mennesket kan bruke det til mat og
klær, L&p 49:18–19 (L&p 59:16–20). Vi
skulle spise sparsomt med kjøtt,
L&p 89:12–15.
Jordelivet (dødeligheten): Jesus er den
eneste som også har Faderen som sin
jordiske far, Joh 1:14 (Mosiah 15:1–3).
Adam ble det første kjød, Moses 3:7.
Menneskets kjødelige natur: Forbannet
er den mann som holder kjød for sin
arm, Jer 17:5. Ånden er villig, men kjø-
det er skrøpelig, Mark 14:38. Kjødets
lyst er ikke av Faderen, 1 Joh 2:16. Nephi
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sørget og gremmet seg på grunn av sitt
kjød og sine misgjerninger, 2 Ne 4:17–
18, 34. Underkast dere ikke djevelen
og kjødet, 2 Ne 10:24.
KJØDELIG. Se også: Adam og Evas

fall; Naturlige menneske;
Sanselig, sanselighet

Noe som ikke er åndelig. Ordet brukes
spesielt for å betegne det som enten er
dødelig og timelig (L&p 67:10) eller
verdslig, kjødelig og sanselig (Mosiah
16:10–12).
Å være kjødelig-sinnet er død, 2 Ne
9:39. Djevelen luller menneskene inn i
en verdslig trygghet, 2 Ne 28:21. De
hadde sett seg selv i sin egen kjødelige
tilstand, Mosiah 4:2. Den som holder
fast ved sin egen kjødelige natur, for-
blir i sin falne tilstand, Mosiah 16:5.
Alle må bli født av Gud og bli foran-
dret fra sin kjødelige og falne tilstand,
Mosiah 27:25. Menneskene var blitt
kjødelige, sanselige og djevelske, Alma
42:10. De som følger sin egen vilje og
sine kjødelige lyster, må falle, L&p 3:4.
Det menneske som har et kjødelig sinn,
kan ikke se Gud, L&p 67:10–12. Men-
neskene begynte å bli kjødelige, sanse-
lige og djevelske, Moses 5:13; 6:49.
KLAGESANGENE
En bok i Det gamle testamente skrevet
av Jeremia. Det er en samling av dikt
og sanger fulle av sorg fordi Jerusalem
og Israel som nasjon har falt. Boken ble
skrevet etter byens fall, ca. år 586 f.Kr.
KLIPPE (STEN). Se også: Evangelium;

Jesus Kristus; Åpenbaring
Et bilde på Jesus Kristus og hans evan-
gelium i betydningen sterkt funda-
ment og støtte (L&p 11:24; 33:12–13).
Klippe kan også henspille på åpenba-
ring, som Gud benytter seg av for å
gjøre sitt evangelium kjent for menne-
skene (Mat 16:15–18).
Klippen! Fullkomment er hans verk,
5M 32:4. Herren er min klippe som jeg
tar min tilflukt til, 2 Sam 22:2–3. En
sten ble revet løs, men ikke med hender,
Dan 2:34–35. Huset var grunnlagt
på fjell, Mat 7:25 (3 Ne 14:25). Jesus

Kristus er den stenen som ble forkastet,
Apg 4:10–11. Og klippen var Kristus,
1 Kor 10:1–4 (2M 17:6). Den som er
bygget på klippen, mottar sannheten,
2 Ne 28:28. Jødene vil forkaste den
sten (Kristus) som de kunne bygge på,
Jak bok 4:15–17. Det er på vår Forlø-
sers klippe vi må bygge vår grunnvoll,
Hel 5:12. Den som bygger på Kristi lære,
bygger på hans klippe, og vil ikke falle
når flommen kommer, 3 Ne 11:39–40
(Mat 7:24–27; 3 Ne 18:12–13). En for-
standig mann som bygget sitt hus på
fjell, 3 Ne 14:24. Hvis dere er bygget på
min klippe, kan jord og helvete ikke få
overhånd, L&p 6:34. Den som bygger
på denne klippe, skal aldri falle, L&p
50:44. Jeg er Messias, Sions konge,
himmelens klippe, Moses 7:53.

KNURRE. Se også: Opprør
Å syte og beklage seg over Guds hen-
sikter, planer eller hans tjenere.
Folket knurret mot Moses, 2M 15:23–
16:3. Jødene knurret over Jesus, Joh
6:41. Laman og Lemuel knurret over
mange ting, 1 Ne 2:11–12 (1 Ne 3:31;
17:17). Knurr ikke på grunn av det du
ikke har sett, L&p 25:4.

KOLOB
Den stjerne som er nærmest Guds tro-
ne (Abr 3:2–3, 9).
Abraham så Kolob og stjernene, Abr
3:2–18. Herrens tidsregning er ifølge
Kolobs tidsregning, Abr 3:4, 9 (Abr 5:13).

KOLOSSERNE, BREVET TIL. Se
også: Paulus; Paulus’ brev

En bok i Det nye testamente. Opprin-
nelig var den et brev som apostelen
Paulus skrev til kolosserne etter å ha
blitt besøkt av Epafras, som var Kirkens
evangelist i Kolossæ (Kol 1:7–8).
Epafras fortalte Paulus at kolosserne be-
gynte å begå alvorlige feil. De trodde
nemlig de var bedre enn andre menne-
sker fordi de nøye etterlevde bestemte
ytre ordinanser (Kol 2:16), nektet seg be-
stemte fysiske ønsker og dyrket engler
(Kol 2:18). Alt dette fikk kolosserne til å
tro at de var iferd med å bli helliggjort.
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De følte også at de forsto universets
mysterier bedre enn andre medlemmer
av Kirken. I sitt brev irettesatte Paulus
dem, og lærte dem at forløsning bare
kommer gjennom Kristus, og at vi skal
være kloke og tjene ham.

I kapittel 1 hilser Paulus kolosserne.
Kapittel 2–3 er doktrinære og innehol-
der uttalelser om Kristus som Forløse-
ren, farene ved falsk tilbedelse og om
oppstandelsens betydning. I kapittel 4
forteller han at de hellige skal være
kloke i alle ting.
KOM, KOMME. Se også: Disippel;

Lydighet, lydig, (ad)lyde
I Skriftene betyr dette at man nærmer
seg en annen ved at man følger eller
adlyder, som f.eks. i uttrykket “kom til
Kristus og bli fullkommengjort i ham”
(Moroni 10:32).
Vend øret hit og kom til meg, Jes 55:3.
Kom til meg, alle som strever, Mat
11:28. La de små barn komme til meg,
Mat 19:14. Om noen vil komme etter
meg, da må han fornekte seg selv, Luk
9:23. Den som kommer til meg, skal
ikke hungre, Joh 6:35. Kristus innbyr
alle til å komme til seg, 2 Ne 26:33.
Kom til meg og bli frelst, 3 Ne 12:20.
Kom til Kristus, Moroni 10:32. Innby
alle til å komme til Kristus, L&p 20:59.
Kom til meg, og deres sjeler skal leve,
L&p 45:46.
KONGEBØKENE. Se også:

Kronologisk oversikt
To bøker i Det gamle testamente. Dis-
se bøkene inneholder beretningen om
Israels historie — fra Davids fjerde
sønn, Adonja (ca. år 1015 f.Kr.), gjorde
opprør, og inntil Juda til slutt ble tatt
til fange (ca. år 586 f.Kr.). I disse bøke-
ne finnes hele historien om nordriket
(Israels ti stammer) — fra adskillelsen
fant sted, til assyrerne førte dem i fan-
genskap til landene i nord.
Første kongebok: Kapittel 1 handler om
de siste dager av kong Davids liv. Ka-
pittel 2–11 forteller om Salomo. Kapittel
12–16 forteller om dem som fulgte
umiddelbart etter Salomo, Rehabeam
og Jeroboam. Jeroboam var årsak til at

Israels rike ble delt. Også andre konger
er nevnt. Kapittel 17–21 forteller om
deler av Elijahs virksomhet når han
formaner Israels konge, Akab. Kapittel
22 forteller om en krig mot Syria hvor
Akab og Judas konge, Josafat, slår sine
styrker sammen. Profeten Mika profe-
terer mot kongene.
Annen kongebok: Kapittel 1 fortsetter
beretningen om Elijah og om hvordan
han fór opp til himmelen i en ildvogn.
Kapittel 2–9 forteller om Elisa som vir-
ker med stor tro og kraft. Kapittel 10
forteller om kong Jehu og hvordan han
utryddet Akabs hus og Baals prester.
Kapittel 11–13 forteller om Joas’ rettfer-
dige styre og om Elisas død. Kapittel
14–17 forteller om forskjellige konger
som regjerte i Israel og Juda, ofte var
de ugudelige. I kapittel 15 fortelles det
om assyrerne som fører Israels ti stam-
mer i fangenskap. Kapittel 18–20 fortel-
ler om Judas rettferdige konge, Hiskia,
og om profeten Jesaja. Kapittel 21–23
forteller om kong Manasse og Josia. Iføl-
ge overleveringen var Manasse ansvar-
lig for at Jesaja led martyrdøden. Josia
var en rettferdig konge som ga loven
tilbake til jødene. Kapittel 24–25 for-
teller om det babylonske fangenskap.
KONGEMENN
En gruppe i Mormons bok som ønsket
å omstyrte nephittenes styreform
(Alma 51:1–8).
KORIHOR. Se også: Antikrist
En antikrist i Mormons bok som for-
langte å bli vist et tegn som et bevis på
Guds makt. Herren slo ham så han ble
stum (Alma 30:6–60).

KORINTERNE, BREV TIL. Se også:
Paulus; Paulus’ brev

To bøker i Det nye testamente. De var
opprinnelig brev som Paulus skrev til
de hellige i Korint for å irettesette
dem. Korinterne bodde i et ugudelig
og umoralsk samfunn.
Første brev: I kapittel 1 hilser Paulus
menigheten og sender dem et bud-
skap om takksigelse. I kapittel 2–6
irettesetter Paulus menigheten i Korint
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for deres feil. I kapittel 7–12 besvarer
Paulus bestemte spørsmål. Kapittel
13–15 handler om kjærlighet, åndelige
gaver og oppstandelsen. Kapittel 16
inneholder Paulus’ råd om å være
sterk i troen.
Andre brev: I kapittel 1 hilser Paulus
menigheten og sender dem et budskap
om takksigelse. I kapittel 2 gir han
personlige råd til Titus. Kapittel 3–7
handler om evangeliets kraft i de helli-
ges og deres lederes liv. I kapittel 8–9
blir de hellige rådet til å gi med glede
til de fattige. Kapittel 10–12 er en be-
kreftelse på den stilling Paulus selv har i
egenskap av apostel. Kapittel 13 er en
formaning om å være fullkommen.
KORNELIUS. Se også: Hedninge-

folkene; Høvedsmann; Peter
En høvedsmann i Cæsarea som ble døpt
av Peter (Apg 10). Sannsynligvis var
han den første av hedningefolkene som
ble medlem av Kirken uten først å ha
konvertert til jødedommen. At Korne-
lius og hans familie ble døpt markerte
begynnelsen til at evangeliet kunne
forkynnes for hedningefolkene. Peter,
som på den tid var den ledende apo-
stel og hadde nøklene til Guds rike på
jorden, ledet denne forkynnelse.
KORS. Se også: Golgata; Jesus Kristus;

Korsfestelse; Nadverd; Forsoning
Den trekonstruksjon som Jesus Kristus
ble korsfestet på (Mark 15:20–26). I
verden i dag er det mange som betrak-
ter korset som et symbol på Kristi
korsfestelse og sonoffer. Imidlertid
har Herren gitt sine egne symboler for
sin korsfestelse og sitt offer, nemlig
nadverdens brød og vann (Mat 26:26–
28; L&p 20:40, 75–79). I Skriftene er de
som tar opp sitt kors, de som elsker
Jesus Kristus så høyt at de tar avstand
fra all ugudelighet og ethvert verdslig
begjær og holder hans bud (JSO,
Mat 16:25–26).
Om noen vil komme etter meg, da må
han fornekte seg selv og hver dag ta
sitt kors opp og følge meg, Luk 9:23
(3 Ne 12:30; L&p 23:6). Jesus led på
korset og har satt seg på høyre side av

Guds trone, Heb 12:2. Han ble løftet
opp på korset og drept for verdens
synder, 1 Ne 11:33. De som har båret
verdens kors, skal arve Guds rike,
2 Ne 9:18. Min Fader sendte meg så jeg
kunne bli løftet opp på korset, 3 Ne
27:14–15. Den som ikke vil ta sitt kors
opp og følge meg og holde mine bud,
skal ikke bli frelst, L&p 56:2. Enok så
Menneskesønnen bli løftet opp på
korset, Moses 7:55.

KORSFESTELSE. Se også: Golgata;
Jesus Kristus; Kors; Forsoning

En romersk henrettelsesmetode som
var vanlig på nytestamentelig tid.
Vedkommende ble avlivet ved at hans
hender og føtter enten ble bundet eller
naglet til et kors. Vanligvis var det ba-
re slaver og simple forbrytere som ble
korsfestet. Forut for korsfestelsen ble
vedkommende ofte enten hudstrøket
eller pisket (Mark 15:15). Den som
skulle korsfestes, ble som regel tvun-
get til å bære sitt eget kors til retterste-
det (Joh 19:16–17). Offerets klær ble
vanligvis tatt av de soldatene som utfør-
te korsfestelsen (Mat 27:35). Korset ble
stukket ned i jorden så den korfestedes
ben bare befant seg en snau halvmeter
over bakken, og ble bevoktet av solda-
ter inntil den korsfestede var død, noe
som i enkelte tilfeller kunne ta hele tre
dager (Joh 19:31–37).

Jesus Kristus ble korsfestet fordi en
gruppe vantro på falskt grunnlag an-
klaget ham for opprør mot keiseren
og for gudsbespottelse fordi han sa
han var Guds Sønn. Jesus ble iført en
purpurkappe (Joh 19:2) og en torne-
krone og ble også spottet på andre
måter (Mat 26:67; Mark 14:65).
De ugudelige vil gjennombore Messias’
hender og føtter, Sal 22:11–18. Kristus
vil gå som et lam til slaktebenken,
Jes 53:7. Jesus forutsa sin korsfestelse,
Mat 20:18–19. En beskrivelse av Kristi
korsfestelse, Mat 27:22–50 (Mark
15:22–37; Luk 23:26–46; Joh 19:17–30).
Nephi så i et syn at Guds Lam ble
korsfestet, 1 Ne 11:33. Nephi fortalte
om Kristi lidelser og korsfestelse, 1 Ne
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19:9–14. Jakob fortalte om Israels
Hellige, om hans virksomhet og kors-
festelse, 2 Ne 6:9. Storm og uvær, jord-
skjelv, ild og hvirvelvinder i Amerika
bekreftet at Jesus ble korsfestet i Jeru-
salem, 3 Ne 8. Jeg er Jesus som ble
korsfestet, L&p 45:51–52. Jesu virk-
somhet blant åndene i varetekt fore-
gikk bare i tiden mellom hans død og
oppstandelse, L&p 138:27.

KOSTELIGE PERLE, DEN. Se også:
Kanon, kanoniske skrifter;
Skriftene; Smith, Joseph jr.

Guds rike på jorden blir sammenlignet
med en “kostelig perle” (Mat 13:45–46).
Den kostelige perle er også navnet på
ett av fire bind med hellig skrift som
kalles “standardverker” i Jesu Kristi
Kirke av Siste Dagers Hellige. Den
kostelige perle kom første gang ut i
1851 og inneholdt dengang en del stoff
som vi nå finner i Lære og pakter. Ut-
gaver etter 1902 har følgende innhold:
(1) Utdrag fra Joseph Smiths oversettel-
se av 1. Mosebok, som kalles Mose bok,
og kapittel 24 av Matteus-evangeliet,
som kalles Joseph Smith — Matteus;
(2) Joseph Smiths oversettelse av noen
egyptiske papyrus han kom over i 1835
og som kalles Abrahams bok; (3) Et
utdrag av Joseph Smiths historie om
Kirken som han skrev i 1838 og som
kalles Joseph Smith — Historie; (4)
Trosartiklene, tretten uttalelser om tro
og læresetninger.

KRAFT, MAKT. Se også:
Myndighet; Prestedømme

Evne til å gjøre noe. Å ha makt over
noen eller noe er å kunne kontrollere
eller befale vedkommende. I Skriftene
brukes ordet ofte i forbindelse med
Guds makt/kraft eller makt/kraft fra
himmelen. Ofte er ordet nær forbun-
det med prestedømmets myndighet,
som er tillatelse eller rett til å handle
på vegne av Gud.
Derfor reiste jeg deg opp, så jeg kunne
vise deg min makt, 2M 9:16. Gud er
mitt sterke vern, 2 Sam 22:33. Nekt ikke
din hjelp når det står i din makt å gi

den, Ord 3:27. Jeg er full av kraft ved
Herrens Ånd, Mika 3:8. Meg er gitt all
makt i himmel og på jord, Mat 28:18.
De var slått av undring over hans lære,
for hans tale var med kraft, Luk 4:32. Bli
i byen til dere blir ikledd kraft fra det
høye, Luk 24:49. Men alle de som tok
imot ham, dem gav han makt til å bli
Guds sønner, Joh 1:12 (L&p 11:30). Men
dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd
kommer over dere, Apg 1:8. Det er in-
gen makt uten at den er fra Gud,
Rom 13:1. Dere som ved Guds makt blir
holdt oppe ved tro til frelse, 1 Pet 1:3–5.
Jeg er fylt med Guds kraft, 1 Ne 17:48.
Det er blitt åpenbart for meg ved Den
Hellige Ånds kraft, Jak bok 7:12. Et
menneske kan få stor kraft fra Gud,
Mosiah 8:16. De underviste med kraft
og myndighet fra Gud, Alma 17:2–3.
Nephi underviste med kraft og stor
myndighet, 3 Ne 7:15–20 (3 Ne 11:19–
22). Selv om et menneske kan ha kraft
til å gjøre mange mektige gjerninger,
må han likevel falle hvis han roser seg
av sin egen styrke, L&p 3:4. Alle men-
nesker har krafen i seg til å gjøre godt,
L&p 58:27–28. I Det melkisedekske
prestedømmes ordinanser blir gud-
dommelighetens kraft tilkjennegitt,
L&p 84:19–22. Prestedømmets rettig-
heter er uadskillelig forbundet med
himmelens krefter, L&p 121:34–46. Jeg
vil lede deg ved min hånd, og min
kraft skal være over deg, Abr 1:18.
KRANGLE. Se: Strid (trette)
KRENKE
Å bryte guddommelig lov, synde,
forårsake skade, fremkalle ubehag,
vekke mishag eller irritere.
En bror som en har gjort urett mot, er
vanskeligere å vinne enn en festning,
Ord 18:19. Om ditt høyre øye frister
deg til fall, da riv det ut, Mat 5:29.
Den som forfører en av disse små som
tror på meg, for ham var det bedre om
han ble senket i havets dyp, Mat 18:6
(L&p 121:19–22). Hvis din bror eller
søster synder mot deg og tilstår, skal
du la deg forsone, L&p 42:88. Ved intet
krenker mennesket Gud mer enn ved
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ikke å anerkjenne hans hånd i alle ting
og ikke holde hans bud, L&p 59:21.

KRIG. Se også: Fred
Et slag eller en væpnet konflikt hvor
man kjemper med våpen. Herren god-
kjenner at hans hellige går i krig, men
bare som en siste utvei for å forsvare sin
frihet, sine familier, eiendommer, rettig-
heter og privilegier (Alma 43:9, 45–47).
Moroni søkte å forsvare sitt folk, sine
rettigheter, sitt land og sin religion,
Alma 48:10–17. Joseph Smith mottok en
åpenbaring og profeti om krig, L&p 87.
Tal imot krig og forkynn fred, L&p 98:16,
34–46. Vi tror at alle mennesker har
rett til å forsvare seg selv, sine venner,
sin eiendom og sine myndigheter,
L&p 134:11. Vi tror at vi må adlyde,
hedre og oppholde loven, Trosart 1:12.

KRISTI BARN. Se også: Føde; Født
på ny, født av Gud; Guds sønner
og døtre; Jesus Kristus

De som har godtatt Jesu Kristi evan-
gelium.
Den som gjør seg liten som dette barn,
han er den største, Mat 18:1–4. Tro på
lyset så dere kan bli lysets barn, Joh
12:36. Avlegg det naturlige menneske
og bli som et barn, Mosiah 3:19; 27:25–
26. På grunn av pakten skal dere kalles
Kristi barn, Mosiah 5:7. Hvis dere hol-
der fast ved alt som er godt, skal dere
bli et Kristi barn, Moroni 7:19. Så mange
som tok imot meg, ga jeg kraft til å bli
mine sønner, L&p 39:4. Frykt ikke små
barn, for dere er mine, L&p 50:40–41. Du
er ett i meg, en Guds sønn, Moses 6:68.

KRISTNE. Se også: Disippel; Hellig
Et navn gitt til dem som tror på Jesus
Kristus. Selv om dette er et uttrykk som
vanligvis brukes over hele verden,
kaller Herren Kristi sanne tilhengere
for hellige (Apg 9:13, 32, 41; 1 Kor 1:2;
L&p 115:4).
Disiplene ble kalt kristne, Apg 11:26.
Hvis noen lider som en kristen, skal
han ikke skamme seg, 1 Pet 4:16. På
grunn av pakten skal dere kalles Kristi
barn, Mosiah 5:7. Alle som virkelig
trodde på Kristus, ble kalt kristne av
dem som ikke tilhørte Kirken, Alma
46:13–16.

KRISTUS. Se: Jesus Kristus

KRISTI LYS. Se: Lys; Kristi lys

KRONE. Se også: Evig liv
En sirkelrund hodepryd som ble brukt
av herskere. Den kan symbolisere cele-
stial makt, herredømme og guderang.
De som holder ut til enden ved å etter-
leve alle Guds bud, vil motta det evige
livs krone (se L&p 20:14; Moses 7:56;
JS—M 1:1).
Så ligger da rettferdighetens krone
rede for meg, 2 Tim 4:8. Dere skal få
ærens uvisnelige krone, 1 Pet 5:4. De
døde som dør i Herren, vil motta en
rettferdighets krone, L&p 29:13. De skal
motta en krone i min Faders boliger,
L&p 59:2. Herren forbereder hellige
som kan motta den krone som er beredt
for dem, L&p 78:15. Herren har lovet
de hellige en herlighetens krone ved
sin høyre hånd, L&p 104:7.

KRONOLOGISK OVERSIKT
Denne kronologiske oversikt er ikke fullstendig og tar bare sikte på å gi leseren
en tilnærmet innsikt i hvilken rekkefølge de begivenheter fant sted som Bibelen
og Mormons bok forteller om.
Tiden med de første patriarker: (Fordi det er vanskelig å avgjøre nøyaktig når
begivenhetene i denne perioden fant sted, er ingen årstall oppgitt.)
År f.Kr.
4000 Adams fall.

Enok og hans tid.
Noah og hans tid; vannflommen.
Babels tårn bygges; jaredittene reiser til det lovede land.
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Melkisedek og hans tid.
Noah dør.
Abram (Abraham) blir født.
Isak blir født.
Jakob blir født.
Josef blir født.
Josef blir solgt til Egypt.
Josef føres frem for Farao.
Jakob (Israel) og hans familie reiser til Egypt.
Jakob (Israel) dør.
Josef dør.
Moses blir født.
Moses fører Israels barn ut av Egypt (utvandringen).
Moses blir forvandlet.
Josva dør.
Etter Josvas død begynner dommertiden. Første dommer var Otniel og

den siste Samuel; rekkefølge og årstall for de øvrige er svært usikre.
Saul salves til konge.

Israel er samlet til ett rike:
1095 Sauls regjeringstid begynner.
1063 David salves til konge av Samuel.
1055 David blir konge i Hebron.
1047 David blir konge i Jerusalem; Natan og Gad profeterer.
1015 Salomo blir konge over hele Israel.
991 Templet fullføres.
975 Salomo dør; de ti stammene i nord gjør opprør mot hans sønn,

Rehabeam, og Israel blir delt.

Israels rike:

975 Jeroboam er
konge i Israel.

875 Akab regjerer i
Samaria over det
nordlige Israel.
Elijah profeterer.

851 Elisa utfører store
mirakler.

792 Amos profeterer.
790 Jonas og Hosea

profeterer.

Juda rike:

949 Kong Sisak av Egypt
plyndrer Jerusalem.

740 Jesaja begynner å
profetere. (Rom
blir grunnlagt.
Nabonassar blir
konge i Babylon i år
747. Tiglat-Pileser III
er konge i Assyria
fra 747 til 734.)

Fra Mormons bok:
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Israels rike:

721 Nordriket blir
ødelagt. De ti
stammene blir
ført i fangen-
skap. Mika
profeterer.

Juda rike:

728 Hiskia blir konge i
Juda. (Salmanassar
IV blir konge i
Assyria.)

642 Nahum profeterer.
628 Jeremia og Sefanja

profeterer.
609 Obadja profeterer.

Daniel føres som
fange til Babylon.
(Ninive faller i 606.
Nebukadnesar er
konge i Babylon fra
604–561.)

598 Esekiel profeterer i
Babylon. Habakkuk
profeterer. Sidkia
blir konge i Juda.

587 Nebukadnesar
erobrer Jerusalem.

Fra Mormons bok:

600 Lehi forlater
Jerusalem.

588 Mulek reiser fra
Jerusalem til
løftets land.

588 Nephittene
skiller lag med
lamanittene
(mellom 588 og
570).

Fra jødenes historie:

537 Kyros bestemmer at jødene
kan vende tilbake fra Babylon.

520 Haggai og Sakarias profeterer.
486 Ester.
458 Esra får fullmakt til å foreta

reformer.
444 Nehemja blir utnevnt til

stattholder i Judea.
432 Malakias profeterer.

332 Aleksander den store erobrer
Syria og Egypt.

323 Aleksander dør.
277 Septuaginta, oversettelsen av

jødenes skrifter til gresk, blir
påbegynt.

167 Makabeeren Mattatias gjør
opprør mot Syria.

166 Judas Makkabeus blir jødenes
leder.

165 Templet renses og innvies på
nytt. Begynnelsen til hannuka
eller tempelvielsens fest.

Fra Mormons bok:

400 Jarom mottar platene.
360 Omni mottar platene.
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Fra jødenes historie:
161 Judas Makkabeus dør.

63 Pompeius erobrer Jerusalem
og makabeernes styre i Israel
tar slutt.

51 Kleopatra regjerer.
41 Herodes og Fasael blir

likeverdige tetrarker i Judea.
37 Herodes blir leder i Jerusalem.
31 Slaget ved Aktion. Augustus

er keiser i Rom fra år 31 f.Kr.
til år 14 e.Kr.

30 Kleopatra dør.
17 Herodes bygger templet opp

igjen.

Fra Mormons bok:
148 Abinadi lider martyrdøden.

Alma gjenoppretter Kirken
blant nephittene.

124 Benjamin holder sin siste tale
til nephittene.

100 Alma den yngre og Mosiahs
sønner begynner sitt arbeide.

91 Dommernes regjeringstid
begynner blant nephittene.

5 Lamanitten Samuel profeterer
om Kristi fødsel.

Fra kristen æra:
År e.Kr.
30 Jesus begynner sin

virksomhet.
33 Jesus blir korsfestet.

35 Paulus blir omvendt.
45 Paulus drar ut på sin første

misjonsreise.
58 Paulus sendes til Rom.
61 Beretningen i Apostlenes

gjerninger avsluttes.
62 Rom blir brent. De kristne

forfølges under Nero.
70 De kristne trekker seg tilbake

til Pella. Jerusalem beleires og
erobres.

95 De kristne blir forfulgt av
Domitian.

Fra Mormons bok:

33 eller
34 Den oppstandne Kristus viser

seg i Amerika.

385 Nephittene som nasjon blir
utslettet.

421 Moroni skjuler platene.
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KRØNIKEBØKENE

To bøker i Det gamle testamente. De
gir en kort beretning om hvilke begi-
venheter som fant sted fra skapelsen
og inntil Kyros gir jødene tillatelse til
å vende tilbake til Jerusalem.
Første Krønikebok : Kapittel 1–9 innehol-
der et slektsregister fra Adam til Saul.
Kapittel 10 forteller om Sauls død.
Kapittel 11–22 inneholder beretnin-
gen om Davids regjeringstid. Kapittel
23–27 forteller om at Salomo blir
konge og levittenes tjeneste ordnet. I
kapittel 28 ber David Salomo om å
bygge et tempel. Kapittel 29 forteller
om Davids død.
Andre Krønikebok : Kapittel 1–9 forteller
om Salomos regjeringstid. Kapittel 10–
12 forteller om Salomos sønn, Rehabe-
am. I hans regjeringstid ble det samlede
Israel delt i det nordlige og sydlige rike.
I kapittel 13–36 hører vi om flere konger
som regjerer inntil Juda rike blir erobret
av Nebukadnesar. Boken ender med
Kyros’ forordning om at Judas barn,
som er tatt til fange, kan få vende til-
bake til Jerusalem.

KUNNSKAP. Se også: Forståelse;
Sannhet; Visdom

Forståelse og forstand — evnen til å
fatte og forstå — spesielt sannheten
slik den blir undervist eller bekreftet
av Ånden.
Herren er en allvitende Gud, 1 Sam
2:3. Forstår du Den Allvitendes under?
Job 37:16. Å frykte Herren er begyn-
nelsen til kunnskap, Ord 1:7. Den som
er sparsom med sine ord, er klok, Ord
17:27. Jorden skal være full av Herrens
kunnskap, Jes 11:9 (2 Ne 21:9; 30:15).
Dere har tatt (bort) kunnskapens nøk-
kel, Luk 11:52. Kristi kjærlighet over-
går all kunnskap, Ef 3:19. Vis dyd
i troen, og i dyden skjønnsomhet, 2 Pet
1:5. Nephi hadde stor kunnskap om
Guds godhet, 1 Ne 1:1. De skal komme
til kunnskap om sin Forløser, 2 Ne 6:11.
De rettferdige skal ha en fullkommen
kunnskap om sin rettferdighet, 2 Ne

9:14. Ånden gir kunnskap, Alma 18:35.
Deres kunnskap om dette er fullkom-
men, Alma 32:34. Lamanittene skal bli
bragt til den sanne kunnskap om sin
Forløser, Hel 15:13. Dere kan vite med
en fullkommen kunnskap at det er av
Gud, Moroni 7:15–17. De hellige skal
finne kunnskapens store skatter, L&p
89:19. Ren kunnskap skal storlig utvide
sjelen, L&p 121:42. Den som har det hel-
lige prestedømmes nøkler, har ingen
vanskelighet med å tilegne seg kunn-
skap om de faktiske forhold, L&p
128:11. Hvis en person tilegner seg
kunnskap i dette liv, har han et fortrinn i
den kommende verden, L&p 130:19.
Det er umulig å bli frelst i uvitenhet,
L&p 131:6.

KVINNE, KVINNER. Se også:
Mennesket, mennesker

En voksen Guds datter. I Skriftene er
ordet kvinne av og til brukt som en
tiltaleform med tegn på aktelse (Joh
19:26; Alma 19:10).

Gud skapte mann og kvinne, 1M 1:27
(Moses 2:27; 6:9; Abr 4:27). En dydig
kvinne er mer verd enn perler, Ord
31:10–31. Kvinnen er mannens ære,
1 Kor 11:7. I Herren er hverken kvinnen
noe uten mannen eller mannen noe uten
kvinnen, 1 Kor 11:11. Kvinnen skal kle
seg sømmelig og pynte seg i ærbarhet,
1 Tim 2:9–10. Jeg, Gud Herren, har be-
hag i kvinners kyskhet, Jak bok 2:28.
Dine synder er deg forlatt, og du er en
utvalgt kvinne, L&p 25:3. Kvinner har
krav på underhold av sine menn,
L&p 83:2.

KYROS

Den persiske konge i Det gamle testa-
mente som sørget for at Jesajas profeti
(2 Krøn 36:22–23; Jes 44:28; 45:1) gikk i
oppfyllelse da han tillot jødene å vende
tilbake til Jerusalem for å bygge tem-
plet opp igjen, hvilket delvis betydde
slutten på det babylonske fangenskap.
Jesaias profeti kom ca. 180 år før kon-
gen gjorde dette.
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KYSKHET. Se også: Dyd; Hor;

Sanselig, sanselighet
En manns og en kvinnes seksuelle
renhet.
Josef avviste tilnærmelser fra Potifars
hustru, 1M 39:7–21 (L&p 42:24; 59:6).
Du skal ikke drive hor, 2M 20:14. En
dydig kvinne er sin manns krone,
Ord 12:4 (Ord 31:10). Vet dere ikke at
deres legeme er et tempel for Den Hel-
lige Ånd? 1 Kor 6:18–19. Vær et forbil-
de i renhet, 1 Tim 4:12. Intet urent kan
bo hos Gud, 1 Ne 10:21. For jeg, Gud
Herren, har behag i kvinners kyskhet,
Jak bok 2:28. Seksuell synd er en avsky-
elighet, Alma 39:1–13. Kyskhet og dyd
er mer kjært og dyrebart enn noe annet,
Moroni 9:9. Vi tror at vi må være kyske,
Trosart 1:13.

LABAN, REBEKKAS BROR.
Se også: Rebekka

I Det gamle testamente, Rebekkas bror
og far til Jakobs hustruer, Lea og Rakel
(1M 24:29–60; 27:43–44; 28:1–5; 29:4–29;
30:25–42; 31:1–55).

LABAN SOM OPPBEVARTE
MESSINGPLATENE. Se også:
Messingplater

Den mann i Mormons bok som oppbe-
varte messingplatene i Jerusalem på
Lehis families tid. Laban røvet Nephi
og hans brødre og forsøkte å drepe
dem (1 Ne 3:1–27). Nephi ble ledet av
Ånden som ba ham drepe Laban for å
få tak i platene (1 Ne 4:1–26).

LAGERHUS. Se også: Velferd
Et sted hvor en biskop mottar, tar vare
på betrodde midler og deler ut til de
fattige de hellige offergaver som er
gitt av siste-dagers-hellige. Et lagerhus
er så stort eller lite som omstendighe-
tene krever. Trofaste hellige gir sine
talenter, ferdigheter, materielle og øko-
nomiske midler til biskopen så han
kan ha omsorg for de fattige som tren-
ger det. Et lagerhus kan derfor omfatte
en liste over tilgjengelige tjenester, pen-
gemidler, matvarer eller andre varer.
Biskopen er lagerhusets fullmektig, og

fordeler varer og tjenester i henhold
til behov og slik han blir veiledet av
Herrens Ånd (L&p 42:29–36; 82:14–19).
La dem samle seg et forråd til de syv
hungersår, 1M 41:34–36, 46–57. Bring
hele tienden inn i forrådshuset, Mal
3:10 (3 Ne 24:10). La biskopen opprette
et lagerhus for denne menighet, L&p
51:13. Overskytende varer skal over-
lates til mitt lagerhus, L&p 70:7–8. De
hellige skulle organisere og opprette
et lagerhus, L&p 78:1–4. Barn har krav
på Herrens lagerhus hvis deres forel-
dre ikke har noe de kan gi, L&p 83:5.

LAMAN. Se også: Lamanitter; Lehi,
Nephis far

I Mormons bok, Lehis og Sariahs eldste
sønn og Nephis eldste bror (1 Ne 2:5).
Laman valgte stort sett å gjøre det som
var ondt i stedet for det som var godt.
Laman knurret mot sin far, 1 Ne 2:11–
12. Gjorde opprør mot sin rettferdige
bror, Nephi, 1 Ne 7:6 (1 Ne 3:28–29). I
Lehis syn spiste han ikke av frukten på
livets tre, 1 Ne 8:35–36. En forbannelse
kom over Laman og hans tilhengere,
2 Ne 5:21 (Alma 3:7).

LAMANITTER. Se også: Laman;
Mormons bok; Nephitter

En gruppe mennesker i Mormons bok
som i mange tilfeller var etterkomme-
re av Lehis eldste sønn, Laman. De
følte de var blitt dårlig behandlet av
Nephi og hans etterkommere (Mosiah
10:11–17). Følgelig gjorde de opprør
mot nephittene og forkastet ofte evan-
geliets læresetninger. Men like før
Jesu Kristi fødsel aksepterte lamanit-
tene evangeliet og ble mer rettferdige
enn nephittene (Hel 6:34–36). To hun-
dre år etter at Kristus besøkte det ame-
rikanske fastland, ble både lamanitter
og nephitter ugudelige og begynte å
krige mot hverandre. Omkring år 400
e.Kr. ble nephittene som nasjon full-
stendig utryddet av lamanittene.
Lamanittene overvant Nephis ætt,
1 Ne 12:19–20. Lamanittene hatet ne-
phittene, 2 Ne 5:14. Lamanittene skal
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bli en svøpe for nephittene, 2 Ne 5:25.
Mormons bok vil på ny gi lamanittene
kunnskap om deres forfedre og om
Jesu Kristi evangelium, 2 Ne 30:3–6
(Tittelsiden i Mormons bok). Lamanit-
tene er en levning av jødene, L&p
19:27. Før Herrens komme skal lamanit-
tene blomstre som en rose, L&p 49:24.

LAMONI. Se også: Ammon, sønn av
Mosiah

En lamanitt-konge i Mormons bok som
ble omvendt av Herrens Ånd og av det
inspirerte arbeide som ble utført og
de læresetninger som ble forkynt av
Ammon (Alma 17–19).

LASARUS. Se også: Maria fra
Betania; Marta

I Det nye testamente, bror av Marta
og Maria. Jesus oppvakte ham fra de
døde (Joh 11:1–44; 12:1–2, 9–11). Dette
er ikke den samme Lasarus som tigge-
ren i den lignelsen Jesus fortalte
(Luk 16:19–31).

LEA. Se også: Jakob, sønn av Isak;
Laban, Rebekkas bror

I Det gamle testamente, Labans eldste
datter og en av Jakobs hustruer (1M 29).
Lea ble mor til seks sønner og en dat-
ter (1M 29:31–35; 30:17–21).

LEGEME. Se også: Død, fysisk; Døde-
lig, dødelighet; Oppstandelse; Sjel

Det dødelige, fysiske byggverk av kjøtt
og ben, skapt i Guds bilde, som sammen
med en ånd utgjør et levende menneske.
Alle menn og kvinners fysiske legemer
vil i oppstandelsen bli evig gjenfore-
net med sine ånder. I Skriftene kalles
av og til et legeme og en ånd som er
forenet, for en sjel (1M 2:7; L&p 88:15;
Moses 3:7, 9, 19; Abr 5:7).
Herren Gud dannet mennesket av jor-
dens støv, 1M 2:7 (Moses 3:7). Rør ved
meg og se! For en ånd har ikke kjøtt
og ben, Luk 24:39. Jeg undertvinger
mitt legeme og holder det i trelldom,
1 Kor 9:27. Det finnes et naturlig lege-
me, og det finnes et åndelig legeme,
1 Kor 15:44. Legemet er dødt uten ånd,

Jak brev 2:26. Det dødelige legeme vil
oppstå til et udødelig legeme, Alma
11:43–45. Hver legemsdel skal innta
sin plass, Alma 41:2. Jesus viste sitt
oppstandne legeme til nephittene, 3 Ne
10:18–19; 11:13–15. Faderen har et le-
geme av kjøtt og ben like følbart som
menneskets, Sønnen likeså, L&p 130:22.
Gud skapte mann og kvinne i sitt eget
legemes bilde, Moses 6:9 (1M 9:6).

LEHI, NEPHITTISK MILITÆR
BEFALINGSMANN

I Mormons bok, en nephitt og militær
befalingsmann (Alma 43:35–53; 49:16–
17; 52:27–36; 53:2; 61:15–21).

LEHI, NEPHIS FAR
I Mormons bok, en hebreer og profet
som ca. år 600 f.Kr. førte sin familie
og sine tilhengere fra Jerusalem til et
lovet land på den vestlige halvkule.
Lehi var den første profet blant sitt
folk i Mormons bok.

På Herrens befaling flyktet Lehi fra
Jerusalem sammen med sin familie
(1 Ne 2:1–4). Han var en etterkommer
av Josef som ble solgt til Egypt (1 Ne
5:14). Herren viste ham livets tre i et
syn (1 Ne 8:2–35). Lehi og hans sønner
bygget en båt og seilte til den vestlige
halvkule (1 Ne 17–18). Han og hans
etterkommere slo seg ned i et nytt land
(1 Ne 18:23–25). Før han døde, velsig-
net Lehi sine sønner, underviste dem
om Kristus og fortalte at Mormons bok
skulle komme frem i de siste dager
(2 Ne 1–3; 4:1–12).
Lehis bok: Da Joseph Smith oversatte
Mormons bok, begynte han med Lehis
bok, som var en opptegnelse Mormon
hadde forkortet fra Lehis plater. Etter
å ha oversatt 116 manuskriptsider fra
denne boken, ga Joseph manuskriptet
til Martin Harris som i kortere tid hadde
vært Josephs skriver mens han oversatte
Mormons bok. Disse sidene gikk tapt.
Joseph oversatte ikke Lehis bok om
igjen for å rekonstruere de sidene som
var blitt borte, men oversatte i stedet
andre beslektede opptegnelser som
sto på gullplatene (se innledningen til
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L&p kap. 3 og 10). Disse andre oppteg-
nelsene utgjør nå de seks første bøke-
ne i Mormons bok.

LEHI, NEPHITT OG MISJONÆR.
Se også: Helaman, sønn av
Helaman

I Mormons bok en sønn av Helaman
som var sønn av Helaman. Lehi var en
stor misjonær (Hel 3:21; 4:14).
Han fikk navnet Lehi for å minnes sin
stamfar, Hel 5:4–6. Bragte mange til
omvendelse sammen med Nephi, ble
kastet i fengsel, ble omkranset av ild
og talte med engler, Hel 5:14–48. Mot-
tok mange åpenbaringer hver dag,
Hel 11:23.

LEMUEL. Se også: Laman;
Lamanitter; Lehi, Nephis far

I Mormons bok Lehis annen sønn og
en eldre bror av Nephi. Sammen med
Laman satte han seg opp mot Nephi.
Lehi formante Lemuel til å være urok-
kelig som en dal, 1 Ne 2:10. Ble sint
på Nephi og lyttet til Laman, 1 Ne
3:28. Lemuelittene slo seg sammen
med lamanittene, Jak bok 1:13–14
(Alma 47:35).

LETTSINDIGHET
Å behandle hellige ting lettsindig
(L&p 84:54).
De hellige skal ikke ha unyttige tanker
eller overdreven latter, L&p 88:69.
Avstå fra all stolthet og lettsindighet,
L&p 88:121.

LEVENDE VANN. Se også: Jesus
Kristus

Et symbol på Herren, Jesus Kristus, og
hans lære. På samme måte som vann
er helt nødvendig for å opprettholde
fysisk liv, er Frelseren og hans lære
(levende vann) helt nødvendig for å
arve evig liv.
Dere skal øse vann med glede av frel-
sens kilder, Jes 12:3. Meg har de forlatt,
kilden med det levende vann, Jer 2:13.
Den som drikker av det vann jeg vil gi
ham, skal aldri tørste, Joh 4:6–15. Om

noen tørster, han komme til meg og
drikke, Joh 7:37. Jernstangen ledet til
kilden med levende vann, 1 Ne 11:25.
Nyt fritt av livets vann, L&p 10:66.
Mine bud skal bli en kilde med leven-
de vann, L&p 63:23.

LEVENDEGJØRE. Se også:
Oppstandelse

Å gjøre levende, oppreise fra de døde
eller forandre en person så han kan
oppholde seg i Guds nærhet.
Gud har gjort oss levende med Kristus,
Ef 2:4–5 (Kol 2:6, 12–13). Kristus led
døden i kjødet, men ble levendegjort i
Ånden, 1 Pet 3:18 (L&p 138:7). Intet
menneske har sett Gud uten å være
levendegjort av Ånden, L&p 67:11.
Forløsning skjer gjennom ham som gir
alle ting liv, L&p 88:16–17. De hellige
skal bli levendegjort og tatt opp for
å møte Kristus, L&p 88:96. Adam ble
levendegjort i sitt indre menneske,
Moses 6:65.

LEVI. Se også: Israel; Jakob, sønn
av Isak

I Det gamle testamente, Jakob og Leas
tredje sønn (1M 29:34; 35:23). Levi ble
stamfar til en av Israels stammer.
Levis stamme: Jakob velsignet Levi og
hans etterkommere (1M 49:5–7). Levis
etterkommere tjenestegjorde i Israels
helligdommer (4M 1:47–54). Aron var
en levitt, og hans etterkommere var
prester (2M 6:16–20; 28:1–4; 29). Levit-
tene assisterte Arons sønner som var
prester (4M 3:5–10; 1 Kong 8:4), av og
til opptrådte de som musikere (1 Krøn
15:16; Neh 11:22), slaktet dyr som
skulle ofres (2 Krøn 29:34; Esr 6:20) og
assisterte vanligvis i templet (Neh
11:16). Levittene ble innviet til Herrens
tjeneste for å utføre ordinansene for
Israels barn. Levittene ble selv ofret på
vegne av Israels barn (4M 8:11–22), og
ble på denne måten Guds spesielle ei-
endom som ble gitt ham i stedet for de
førstefødte (4M 8:16). De ble ikke inn-
viet, men ble renset til sitt embede
(4M 8:7–16). De fikk ikke noe arveland
i Kana÷an (4M 18:23–24), men fikk
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tienden (4M 18:21), åtte og førti byer
(4M 35:6) og rett til å motta almisser
fra folket under høytidene (5M 12:18–
19; 14:27–29).

LEVITTISKE PRESTEDØMME,
DET. Se: Aronske prestedømme

LIAHONA
I Mormons bok en messingkule med
to visere som — i likhet med et kom-
pass — viste hvilken vei de skulle føl-
ge, og dessuten ga åndelig rettledning
til Lehi og hans tilhengere når de var
rettferdige. Herren frembragte Liaho-
na og ga instruksjoner gjennom den.
Lehi fant en messingkule med to vise-
re som pekte i den retningen han og
hans familie skulle dra, 1 Ne 16:10.
Kulen virket i forhold til deres tro og
flid, 1 Ne 16:28–29 (Alma 37:40). Ben-
jamin ga kulen til Mosiah, Mosiah
1:16. Kulen, eller veiviseren, ble kalt
Liahona, Alma 37:38. Liahona ble
sammenlignet med Kristi ord, Alma
37:43–45. De tre vitner til Mormons
bok skulle få se den veiviseren som ble
gitt til Lehi, L&p 17:1.

LIBERTY FENGSEL, MISSOURI
(USA). Se også: Smith, Joseph jr.

Et lite fengsel hvor Joseph Smith og
andre satt urettmessig fengslet fra no-
vember 1838 til april 1839. Under dis-
se vanskelige forhold mottok Joseph
enkelte åpenbaringer, profeterte og ble
inspirert til å skrive et viktig brev til
de hellige. Utdrag av dette brevet er
gjengitt i Lære og pakter kap. 121–123.

LIGNELSE. Se også: Evangelier —
Harmonisering av evangeliene

En enkel fortelling brukt for å illustre-
re og undervise om en åndelig sannhet
eller et åndelig prinsipp. I en lignelse
blir en vanlig gjenstand eller begiven-
het sammenlignet med en sannhet, og
lignelsens underliggende betydning
eller budskap er ofte skjult for dem
som ikke er åndelig forberedt til å
motta den (Mat 13:10–17).

Jesus benyttet seg ofte av lignelser.

En liste over de viktigste av hans lig-
nelser er satt opp under “Evangelier”.

LIMHI. Se også: Noah, sønn av Zeniff
I Mormons bok, en av nephittenes rett-
ferdige konger i Nephis land. Han var
sønn av kong Noah (Mosiah 7:7–9).
Kong Limhi sluttet en pakt om å tjene
Gud (Mosiah 21:32). Han førte sitt folk
ut av lamanittenes trelldom og vendte
tilbake til Zarahemla (Mosiah 22).

LIV. Se også: Evig liv; Lys, Kristi lys
Fysisk og åndelig eksistens muliggjort
ved Guds kraft.
Jeg har i dag lagt frem for deg livet og
det gode, 5M 30:15–20. Du vil kunn-
gjøre meg livets vei, Sal 16:11. Den
som jager etter rettferdighet, han skal
finne liv, Ord 21:21. Den som finner
sitt liv, skal miste det, men den som
mister sitt liv for min skyld, skal finne
det, Mat 10:39 (Mat 16:25; Mark 8:35;
Luk 9:24; 17:33). Menneskesønnen er
ikke kommet for å ødelegge menne-
skeliv, men for å frelse, Luk 9:56. I
ham var liv, og livet var menneskenes
lys, Joh 1:4. Den som tror ham som har
sendt meg, er gått over fra døden til
livet, Joh 5:24. Jeg er veien og sannheten
og livet, Joh 14:6. Har vi bare i dette liv
satt vårt håp til Kristus, da er vi de
ynkverdigste av alle mennesker, 1 Kor
15:19–22. Gudsfrykt har løfte både for
dette liv og for det som kommer, 1 Tim
4:8. Så våre barn kan se fremover til
det liv som er i Kristus, 2 Ne 25:23–27.
Dette liv er den tid menneskene har til
å forberede seg til å møte Gud,
Alma 34:32 (Alma 12:24). Jeg er ver-
dens lys og liv, 3 Ne 9:18 (Mosiah 16:9;
3 Ne 11:11; Ether 4:12). Velsignet er de
som er trofaste, enten i liv eller død,
L&p 50:5. Dette er evige liv — å kjenne
Gud og Jesus Kristus, L&p 132:24.
Dette er min gjerning og min herlig-
het, å tilveiebringe mennesket udøde-
lighet og evig liv, Moses 1:39.

LIVETS BOK. Se også: Minnebok
I en betydning inneholder livets bok
alle en persons tanker og handlinger
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og utgjør opptegnelsen om hans liv.
Men i Skriftene står det også at det i
himmelen føres en opptegnelse over
de trofaste. Den inneholder deres
navn og beretningen om deres rettfer-
dige gjerninger.
Herren vil stryke syndere ut av sin
bok, 2M 32:33. Den som seirer, vil ikke
bli strøket ut av livets bok, Åp 3:5. En
annen bok ble åpnet, som er livets bok,
Åp 20:12 (L&p 128:6–7). De rettferdi-
ges navn skal skrives i livets bok,
Alma 5:58. Deres bønner er nedtegnet
i boken med navnene på dem som er
helliggjort, L&p 88:2.

LIVETS BRØD. Se også: Jesus
Kristus; Nadverd

Jesus Kristus er livets brød. Nadverds-
brødet symboliserer Kristi legeme.
Jeg er livets brød, Joh 6:33–58. Spis
og drikk av livets brød og vann,
Alma 5:34. Brødet er til minne om
Kristi legeme, 3 Ne 18:5–7. Brødet er et
symbol på Kristi kjød, L&p 20:40, 77
(Moroni 4:1–3).

LIVETS TRE. Se også: Eden
Et tre i Edens hage og Guds paradis
(1M 2:9; Åp 2:7). I Lehis drøm forestil-
ler livets tre Guds kjærlighet, som er
den største av alle Guds gaver (1 Ne 8;
11:21–22, 25; 15:36).
Kjerubene og et luende sverd vokter
veien til livets tre, 1M 3:24 (Alma
12:21–23; 42:2–6). Johannes så livets
tre, og bladene tjener til helse for fol-
keslagene, Åp 22:2. Lehi så livets tre,
1 Ne 8:10–35. Nephi så det treet hans
far hadde sett, 1 Ne 11:8–9. Jernstangen
leder til livets tre, 1 Ne 11:25 (1 Ne
15:22–24). Et fryktelig svelg skiller de
ugudelige fra livets tre, 1 Ne 15:28, 36.
Det måtte nødvendigvis være en for-
budt frukt i motsetning til livets tre,
2 Ne 2:15. Kom til Herren og spis av
frukten fra livets tre, Alma 5:34, 62.
Hvis våre første foreldre hadde spist
av livets tre, ville de ha blitt evig ulyk-
kelige, Alma 12:26. Hvis dere ikke vil
gi ordet næring, kan dere aldri høste

av frukten fra livets tre, Alma 32:40.
Herren plantet livets tre midt i hagen,
Moses 3:9 (Abr 5:9). Gud sendte
Adam ut av Eden for at han ikke skulle
ta av livets tre og leve evindelig,
Moses 4:28–31.

LODD
En måte å skille ut eller eliminere flere
valgmuligheter, ofte ved å trekke én
av mange papirlapper eller trepinner.
Dette kalles å kaste lodd.
De delte klærne hans mellom seg ved
loddkasting, Mat 27:35 (Sal 22:19;
Mark 15:24; Luk 23:34; Joh 19:24). Så
kastet de lodd mellom dem, og loddet
falt på Mattias, Apg 1:23–26. Vi kastet
lodd om hvem av oss som skulle gå
inn i Labans hus, 1 Ne 3:11.

LOT. Se også: Abraham
I Det gamle testamente, sønn av Haran
og en nevø av Abraham (1M 11:27, 31;
Abr 2:4). Haran døde på grunn av
hungersnøden i Ur (Abr 2:1). Lot for-
lot Ur med Abraham og Sara og reiste
sammen med dem til Kana’an (1M 12:4–
5). Lot slo seg ned i Sodoma. Herren
sendte sendebud for å advare Lot og
be ham flykte fra Sodoma før Herren
ødela den på grunn av folkets ugude-
lighet (1M 13:8–13; 19:1, 13, 15), men
Lots hustru så seg tilbake under øde-
leggelsen og ble til en saltstøtte
(1M 19:26). Lot er nevnt i Det nye tes-
tamente (Luk 17:29; 2 Pet 2:6–7). I 1.
Mosebok kap 13, 14 og 19 fortelles det
hvordan han levde etter at han skilte
lag med Abraham.

LOV. Se også: Guds bud; Lydighet,
lydig, (ad)lyde; Moseloven;
Velsigne, velsignet, velsignelse

Guds bud og regler som alle velsignel-
ser og all straff er basert på, både i
himmelen og på jorden. De som er ly-
dige mot Guds lover, mottar de lovede
velsignelser. Profeten Joseph Smith
lærte at menneskene også skulle adly-
de, hedre og oppholde landets lover
(Trosart 1:12). Moseloven var en forbe-
redende lov som skulle føre menn og
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kvinner til Kristus. Det var en lov med
regler, forskrifter og ordinanser. I dag
utgjør Kristi lov, som oppfylte Moselov-
en, evangeliets fylde og er “frihetens
fullkomne lov” (Jak brev 1:25).
Gud ga bud til Adam, 1M 1:28; 2:16–17.
Gud ga lover til Noah, 1M 9:1. Herrens
lov er fullkommen, den styrker sjelen,
Sal 19:8. Herren er vår lovgiver, Jes
33:22. Det er én lovgiver, Jak brev 4:12.
Hvor ingen lov er gitt, er det ingen
straff, 2 Ne 9:25. Det er gitt en lov,
Alma 42:17–22. Menneskene vil bli
dømt ifølge loven, Alma 42:23. Kristus
er loven, 3 Ne 15:9. Alle lover er ånde-
lige, L&p 29:34. Joseph Smith mottok
Kirkens lov ved åpenbaring, L&p 42.
Den som holder Guds lov, har ingen
behov for å bryte landets lover, L&p
58:21. Kristi lys er den lov hvorved
alle ting styres, L&p 88:7–13. Han har
gitt en lov til alle ting, L&p 88:42–43.
Folk skulle etterleve landets lov, L&p
98:4–5. Når vi mottar en velsignelse
fra Gud, er det ved å være lydige mot
loven, L&p 130:20–21. Kirken redegjør
for sin tro om landets lover, L&p 134.
Menneskene blir frelst ved å være lydi-
ge mot evangeliets lover og ordinanser,
Trosart 1:3.

LOVEDE LAND, DET

Land som Herren lover at hans trofas-
te tilhengere skal få i arv — ofte også
deres etterkommere. Det finnes mange
lovede land. I Mormons bok er det ofte
det amerikanske fastland som omtales
på denne måten.
Din ætt vil jeg gi dette landet, 1M 12:7
(Abr 2:19). Jeg vil gi deg og din ætt
landet Kana÷an, 1M 17:8 (1M 28:13).
Moses trekker opp Kana÷ans grenser
for Israel, 4M 34:1–12 (4M 27:12). Dere
skal bli ledet til et lovet land, 1 Ne 2:20
(1 Ne 5:5). Herren leder de rettferdige
inn i gode land, 1 Ne 17:38. Hvis Lehis
etterkommere holder Guds bud, vil det
gå dem vel i det lovede land, 2 Ne 1:5–9.
Israel skal vende tilbake til sine lovede
land, 2 Ne 24:1–2 (Jes 14:1–2). Enhver
nasjon som tar dette lovede land i

besittelse, skal tjene Gud eller bli utryd-
det, Ether 2:9–12. Dette er det lovede
land og det sted hvor byen Sion skal
ligge, L&p 57:2. Juda kan begynne å
vende tilbake til de landområder du
ga Abraham, L&p 109:64. Det nye
Jerusalem vil bli bygget på det ameri-
kanske kontinent, Trosart 1:10.

LUCIFER. Se også: Antikrist; Djevel;
Fortapelsens sønner; Helvete;
Ødeleggeren

Navnet betyr Den skinnende eller
Lysbæreren. Han er også kjent som
Morgenrødens sønn. Lucifer var en
ånd, sønn av vår himmelske Fader, og
han ledet opprøret i det førjordiske
liv. Navnet Lucifer forekommer bare
én gang i engelsk bibel (Jes 14:12.
“Morgenrødens sønn” i norsk bibel).
Åpenbaring i de siste dager gir oss fle-
re detaljer om Lucifers fall (L&p
76:25–29).
Lucifer falt i det førjordiske liv, Jes
14:12 (Luk 10:18; 2 Ne 24:12). Etter å ha
falt ble han Satan og djevelen, L&p
76:25–29 (Moses 4:1–4).

LUKAS. Se også: Apostlenes
gjerninger; Evangelier

Forfatteren av Lukas-evangeliet og
Apostlenes gjerninger i Det nye testa-
mente og en av Paulus’ misjonærled-
sagere. Han hadde greske foreldre og
var lege (Kol 4:14). Lukas hadde god
utdannelse og sa han var en av aposte-
len Paulus’ ledsagere da han sluttet seg
til ham i Troas (Apg 16:10–11). Lukas
var også sammen med Paulus i Filippi
på hans siste reise til Jerusalem (Apg
20:6), og de to var sammen helt til de
kom til Rom. Lukas var også sammen
med Paulus da han for annen gang satt
fengslet i Rom (2 Tim 4:11). Ifølge tra-
disjonen døde han som martyr.
Lukas-evangeliet: En beretning Lukas
skrev om Jesus Kristus og hans virk-
somhet her på jorden. Apostlenes gjer-
ninger er en fortsettelse av Lukas-evan-
geliet. Lukas etterlot seg en velskrevet
beretning om Jesu virksomhet, og
fremstilte Jesus som Frelser både for



Lydighet, lydig, (ad)lyde 120
jøde og hedning. Han skrev mye om
hva Jesus lærte og hva han foretok seg.
Det er bare hos Lukas vi finner beret-
ningen om Gabriel som besøker Saka-
rias og Maria (Luk 1), om hyrdene som
besøker Jesus-barnet (Luk 2:8–18), om
Jesus i templet da han var tolv år (Luk
2:41–52), om de sytti som kalles og
sendes ut (Luk 10:1–24), om Jesus som
svettet blodsdråper (Luk 22:44), om
Jesus som samtaler med tyven på kor-
set (Luk 23:39–43), og om Jesus som
spiser fisk og honning etter sin opp-
standelse (Luk 24:42–43).

For kapittelsammendrag se under
Evangelier.

LYDIGHET, LYDIG, (AD)LYDE.
Se også: Glede; Guds bud; Lov;
Lytte; Vandre, vandre med Gud;
Velsigne, velsignet, velsignelse

I åndelig betydning er lydighet det
samme som å gjøre Guds vilje.
Noah gjorde i ett og alt som Gud hadde
befalt ham, 1M 6:22. Abraham var lydig
mot Herren, 1M 22:15–18. Alt det
Herren har sagt, vil vi gjøre, 2M 24:7.
Så hør, Israel, og akt vel på å holde
dem, 5M 6:1–3. Elsk Herren din Gud,
adlyd hans røst, 5M 30:20. Lydighet er
bedre enn offer, 1 Sam 15:22. Frykt
Gud og hold hans bud, Pred 12:13–14.
Ikke enhver skal komme inn i himme-
lens rike, men den som gjør Faderens
vilje, Mat 7:21 (3 Ne 14:21). Om noen
vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne
om læren er av Gud, Joh 7:17. Vi skulle
lyde Gud mer enn mennesker, Apg 5:29.
Dere barn, vær lydige mot deres forel-
dre, Ef 6:1 (Kol 3:20). Jeg vil gå og gjø-
re det som Herren har befalt, 1 Ne 3:7.
Jeg adlød Åndens røst, 1 Ne 4:6–18.
Hvis menneskenes barn holder Guds
bud, nærer han dem, 1 Ne 17:3. Vokt
dere så dere ikke velger å adlyde den
onde ånd, Mosiah 2:32–33, 37 (L&p
29:45). Menneskene får sin lønn alt
etter hvilken ånd de adlyder, Alma
3:26–27. Menneskene skulle gjøre man-
ge ting av egen fri vilje, L&p 58:26–29.
Ved intet krenker menneskene Gud
mer, enn ved ikke å anerkjenne hans

hånd og ikke holde hans bud, L&p
59:21. Jeg, Herren, er forpliktet når dere
gjør som jeg sier, L&p 82:10. Hver sjel
som adlyder min røst, skal se mitt åsyn
og vite at jeg er, L&p 93:1. Mitt folk må
irettesettes inntil de lærer lydighet,
L&p 105:6. Når vi mottar en velsignel-
se fra Gud, er det ved lydighet mot
den lov den er betinget av, L&p 130:21.
Adam var lydig, Moses 5:5. Vi vil prøve
dem med dette for å se om de vil gjøre
alt Herren befaler dem, Abr 3:25.

LYKKELIG, LYKKE. Se: Glede

LYS, KRISTI LYS. Se også: Hellige
Ånd; Intelligens(er); Jesus Kristus;
Samvittighet; Sannhet

Guddommelig energi, kraft og innfly-
telse som utgår fra Gud gjennom
Kristus og gir liv og lys til alle ting.
Det er den lov hvorved alle ting styres
i himmel og på jord (L&p 88:6–13). Det
hjelper også menneskene til å forstå
evangeliets sannheter og lede dem inn
på den sti som fører til frelse (Joh 3:19–
21; 12:46; Alma 26:15; 32:35; L&p 93:28–
29, 31–32, 40, 42).

Kristi lys skulle ikke forveksles med
Den Hellige Ånd. Kristi lys er ikke en
person, men er en innflytelse som
kommer fra Gud og forbereder et men-
neske til å motta Den Hellige Ånd. Det
er en innflytelse til det gode i alle men-
neskers liv (Joh 1:9; L&p 84:46–47).

En tilkjennegivelse av Kristi lys er
samvittigheten som hjelper et menne-
ske til å velge mellom riktig og galt
(Moroni 7:16). Etter hvert som menne-
skene lærer mer om evangeliet, blir
deres samvittighet mer følsom (Moroni
7:12–19). De som lytter til Kristi lys,
blir ledet til Jesu Kristi evangelium
(L&p 84:46–48).
Herren er mitt lys, Sal 27:1. La oss van-
dre i Herrens lys, Jes 2:5 (2 Ne 12:5).
Herren skal være et evig lys, Jes 60:19.
Det sanne lys opplyser ethvert menne-
ske som kommer til verden, Joh 1:4–9
(Joh 3:19; L&p 6:21; 34:1–3). Jeg er ver-
dens lys, Joh 8:12 (Joh 9:5; L&p 11:28).
Alt som er lys, er godt, Alma 32:35.
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Kristus er verdens liv og lys, Alma 38:9
(3 Ne 9:18; 11:11; Ether 4:12). Kristi
Ånd gis til alle mennesker så de kan
skjelne godt fra ondt, Moroni 7:15–19.
Det som er av Gud, er lys, og dette lys
blir klarere og klarere inntil som ved
høylys dag, L&p 50:24. Ånden gir lys
til hvert menneske, L&p 84:45–48
(L&p 93:1–2). Den som holder hans
bud, mottar sannhet og lys, L&p
93:27–28. Lys og sannhet avviser den
onde, L&p 93:37.

LYSTER. Se Begjær

LYTTE. Se også: Lydig(het),
(ad)lyde; Øre

Å høre og adlyde Herrens røst eller
hans lære.
En profet, likesom meg, skal Herren
oppreise. På ham skal dere høre,
5M 18:15. Lydighet er bedre enn fettet
av værer, 1 Sam 15:20–23. Vi hørte
ikke på Herrens tjenere, profetene,
Dan 9:6. De rettferdige som lytter til
profetenes ord, skal ikke omkomme,
2 Ne 26:8. Hvis dere ikke vil lytte til
den gode hyrdes røst, er dere ikke
hans får, Alma 5:38 (Hel 7:18). Hør, O
min kirkes folk, L&p 1:1. De som lytter
til Åndens røst, blir opplyst og kom-
mer til Faderen, L&p 84:46–47. De var
sene til å lytte til Herren, derfor er han
sen til å lytte til deres bønner, L&p
101:7–9. De som ikke lytter til (adly-
der) budene, blir refset, L&p 103:4
(Moses 4:4).

LÆRE, KRISTI. Se også: Evangelium;
Forløsningsplan

Prinsipper og læresetninger i Jesu
Kristi evangelium.
Min lære skal risle som regnet, 5M 32:2.
De som knurrer, skal ta imot lærdom,
Jes 29:24. Folket var slått med undring
over hans lære, Mat 7:28. Min lære er
ikke min, men hans som har sendt
meg, Joh 7:16. Alle Skriftene (JSO: “som
er inspirert av Gud”; 1978-overs: “som
er inngitt av Gud”) er nyttig til lær-
dom, 2 Tim 3:16. Dette er Kristi lære,
og Faderens eneste sanne lære, 2 Ne

31:21 (2 Ne 32:6). Det skal ikke være
noen ordstrid blant dere om min lære,
3 Ne 11:28, 32, 35, 39–40. Satan oppeg-
ger folkets hjerter til strid om min
lære, L&p 10:62–63, 67. Undervis
barna i læren om omvendelse, tro på
Kristus, dåp og Den Hellige Ånds ga-
ve, L&p 68:25. Lær hverandre rikets
lærdommer, L&p 88:77–78. Prestedøm-
mets lærdommer skal falle på din sjel,
L&p 121:45.

LÆRE OG PAKTER. Se også:
Budenes bok; Kanon, kanoniske
skrifter; Skriftene; Smith, Joseph jr.

En samling guddommelige åpenbarin-
ger og inspirerte uttalelser, gitt i de siste
dager. Herren ga disse til Joseph Smith
og flere av hans etterfølgere for å opp-
rette og gi rettledning til Guds rike på
jorden i de siste dager. Sammen med
Bibelen, Mormons bok og Den kostelige
perle utgjør Lære og pakter et av stan-
dardverkene med hellig skrift i Jesu
Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.
Imidlertid er Lære og pakter helt spe-
siell fordi den ikke er en oversettelse
av skrifter fra fordums tid. Herren ga
disse åpenbaringene til sine utvalgte
profeter i nyere tid for å gjenopprette
sitt rike. I åpenbaringene hører man
Herrens, Jesu Kristi milde, men be-
stemte røst (L&p 18:35–36).

Profeten Joseph Smith sa at Lære og
pakter utgjorde Kirkens grunnvoll i
de siste dager og er til gavn for verden
(Innledningen til L&p 70). Åpenbarin-
gene i denne boken utgjør begynnelsen
til det verk som består i å berede veien
for Herrens annet komme, som en
oppfyllelse av alt som er sagt siden
verdens begynnelse.

LÆRER. Se: Undervise

LÆRER, DET ARONSKE
PRESTEDØMME. Se også:
Aronske prestedømme

Et embede i Det aronske prestedømme.

Lærerens plikt er å våke over Kirken,
L&p 20:53–60. Lærerens embede er en
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nødvendig tilføyelse til det mindre
prestedømme, L&p 84:30, 111. Presi-
denten for et quorum av lærere preside-
rer over fire og tyve lærere, L&p 107:86.

LØGN. Se også: Bedra, bedrageri;
Ond tale; Ærlig, ærlighet

Enhver form for falsk, uriktig eller
usann kommunikasjon i den hensikt
å bedra.
Dere skal ikke stjele og ikke lyve, og
ingen skal gå svikefullt frem mot sin
neste, 3M 19:11. Løgn har jeg hatet og
avskydd, Sal 119:163. Falske lepper er
avskyelig for Herren, Ord 12:22. De er
mitt folk som ikke vil svike, Jes 63:8.
Djevelen er en løgner og far til alle
løgner, Joh 8:44 (2 Ne 2:18; Ether 8:25;
Moses 4:4). Du har ikke løyet for men-
nesker, men for Gud, Apg 5:4 (Alma
12:3). Den som sier han elsker Gud,
men hater sin bror, er en løgner,
1 Joh 4:20. Alle løgnere har del i den
annen død, Åp 21:8 (L&p 63:17). Ve
løgneren, for han skal styrtes ned til
helvete, 2 Ne 9:34. Mange skal under-
vise i falske læresetninger og si: Lyv
litt, det er ikke noe galt i det, 2 Ne 28:8–9
(L&p 10:25). Kan dere forestille dere å
lyve for Herren? Alma 5:17. Du er
sannhetens Gud og kan ikke lyve,
Ether 3:12 (4M 23:19; 1 Sam 15:29;
Tit 1:2; Heb 6:18; Enos 1:6). Den som
lyver og ikke vil omvende seg, skal bli
utstøtt, L&p 42:21. Løgnere arver tele-
stial herlighet, L&p 76:81, 103–106. Vi
tror at vi må være ærlige, Trosart 1:13.

MAGOG. Se også: Annet komme,
Jesu Kristi; Gog

I Bibelen, et land og folk i nærheten av
Svartehavet. Deres konge, Gog, skal
lede Magogs hærstyrker i et siste stort
slag før Kristi annet komme (Esek
38:2; 39:6). Skriftene taler også om et
annet stort slag med Gog og Magog
ved slutten av tusenårsriket mellom
Guds og det ondes makter (Åp 20:7–9;
L&p 88:111–116).

MAKT. Se: Kraft, Makt; Myndighet;
Prestedømme

MALAKIAS
En profet i Det gamle testamente som
skrev og profeterte ca. år 430 f.Kr.
Malakias’ bok: Malakias’ bok eller pro-
fetier er den siste bok i Det gamle
testamente og tar stort sett opp fire
hovedemner: (1) Israels synder, Mal
1:6–2:17; 3:8–9. (2) De straffedommer
som vil ramme Israel på grunn av der-
es ulydighet, Mal 1:14; 2:2–3, 12; 3:5.
(3) Løfter til dem som er lydige, Mal
3:10–12, 16–18; 4:2–3. (4) Profetier om
Israel, Mal 3:1–5; 4:1, 5–6 (L&p 2; 128:17;
JS—H 1:37–39).

I sin profeti skrev Malakias om
døperen Johannes (Mal 3:1; Mat
11:10), om tiendeloven (Mal 3:7–12),
om Herrens annet komme (Mal 4:5),
og at Elijah skulle vende tilbake (Mal
4:5–6; L&p 2; 128:17; JS—H 1:37–39).
Frelseren siterte hele kapittel 3 og 4 for
nephittene (3 Ne 24–25).

MAMMON. Se også: Penger
Et arameisk ord som betyr “rikdom-
mer” (Mat 6:24, Luk 16:9, L&p 82:22).

MANASSE. Se også: Efraim; Israel;
Josef, sønn av Jakob

I Det gamle testamente, den eldste
sønn av Asnat og Josef som ble solgt til
Egypt (1M 41:50–51). Han og hans
bror, Efraim, var sønnesønner av Jakob
(Israel), men ble adoptert og velsignet
av ham som om de var hans egne søn-
ner (1M 48:1–20).
Manasses stamme: Manasses etterkom-
mere ble regnet til Israels stammer (4M
1:34–35; Jos 13:29–31). Den velsignelse
Moses ga til Josefs stamme og som også
ble gitt til Efraim og Manasse, finnes i
5 Mosebok 33:13–17. Det landområde
de ble tildelt, lå hovedsakelig vest for
elven Jordan og grenset til Efraims om-
råde. I tillegg hadde de også områder
øst for Jordan på det fruktbare slettelan-
det i Basan og Gilead. I de siste dager
skal Manasses stamme hjelpe Efraims
stamme med å samle Israel (5M 33:13–
17). Lehi, en profet i Mormons bok, var
en etterkommer av Manasse (Alma 10:3).
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MANGEGIFTE. Se: Ekteskap —
Mangegifte

MANIFEST. Se også: Ekteskap —
Mangegifte; Woodruff, Wilford

En offisiell erklæring av Wilford Wood-
ruff i 1890 som klart slo fast at Kirken
og dens medlemmer ville innordne
seg under landets lov og ikke lenger
praktisere mangegifte (L&p OE—1).
President Woodruff utstedte manifes-
tet etter å ha mottatt et syn og en åpen-
baring fra Gud.

MANNA. Se også: Andre Mosebok;
Livets brød

Et fint næringsmiddel i tynne flak som
smakte som honningkake (2M 16:14–
31) eller som fersk oljekake (4M 11:8).
Herren skaffet det til veie så Israels
barn skulle ha mat mens de var i vill-
marken i 40 år (2M 16:4–5, 14–30, 35;
Jos 5:12; 1 Ne 17:28).

Israels barn kalte den manna (eller
på hebraisk: man-hu ) som betyr “Hva
er det?”, fordi de ikke visste hva det
var (2M 16:15). Den ble også kalt “eng-
lebrød” og “brød fra himmelen” (Sal
78:24–25; Joh 6:31). Den var et symbol
på Kristus, som er livets brød
(Joh 6:31–35).

MARIA FRA BETANIA. Se også:
Lasarus; Marta

Søster av Lasarus og Marta i Det nye
testamente.
Maria satt og lyttet ved Jesu føtter,
Luk 10:39, 42. Maria og hennes søster,
Marta, sendte bud på Jesus, Joh 11:1–
45. Hun salvet Jesu føtter med salve,
Joh 12:3–8.

MARIA, JESU MOR. Se også: Jesus
Kristus; Josef, Marias ektemann

En jomfru i Det nye testamente — ut-
valgt av Gud Faderen til å være mor til
hans sønn i kjødet. Etter at Jesus var
født, fikk Maria flere barn (Mark 6:3).
Hun var trolovet med Josef, Mat 1:18
(Luk 1:27). Josef ble bedt om ikke å
skille seg fra Maria eller løse henne fra
trolovelsen, Mat 1:18–25. De vise

menn besøkte Maria, Mat 2:11. Maria
og Josef flyktet med Jesus-barnet til
Egypt, Mat 2:13–14. Etter at Herodes
var død, vendte familien tilbake til
Nasaret, Mat 2:19–23. Hun ble besøkt
av engelen Gabriel, Luk 1:26–38. Hun
besøkte sin kusine, Elisabet, Luk 1:36,
40–45. Maria lovpriste Herren med en
salme, Luk 1:46–55. Maria reiste til
Betlehem sammen med Josef, Luk 2:4–5.
Maria fødte Jesus og la ham i en krybbe,
Luk 2:7. Hyrdene reiste til Betlehem
for å besøke Jesus-barnet, Luk 2:16–
20. Maria og Josef tok med seg Jesus til
templet i Jerusalem, Luk 2:21–38. Maria
og Josef tok Jesus med seg til påskefes-
ten, Luk 2:41–52. Maria var tilstede
under bryllupet i Kana, Joh 2:2–5. Mens
Frelseren hang på korset, ba han Johan-
nes ta hånd om hans mor, Joh 19:25–27.
Maria var sammen med apostlene etter
at Kristus ble tatt opp til himmelen,
Apg 1:14. Maria var en jomfru, vakrere
og skjønnere enn alle andre jomfruer,
1 Ne 11:13–20. Kristi mor skulle kalles
Maria, Mosiah 3:8. Maria skulle være
en jomfru, et dyrebart og utvalgt red-
skap, Alma 7:10.

MARIA MAGDALENA
En kvinne i Det nye testamente
som ble en hengiven disippel av Jesus
Kristus. Magdalena stammer fra Mag-
dala som var det sted denne Maria
kom fra, og som ligger på vestsiden av
Gennesaret-sjøen.
Hun sto ved korset, Mat 27:56 (Mark
15:40; Joh 19:25). Hun var tilstede da
Kristus ble lagt i en grav, Mat 27:61
(Mark 15:47). Hun var ved graven på
oppstandelsens morgen, Mat 28:1
(Mark 16:1; Luk 24:10; Joh 20:1, 11).
Jesus viste seg først for henne etter sin
oppstandelse, Mark 16:9 (Joh 20:14–
18). Syv onde ånder (djevler) ble dre-
vet ut av henne, Luk 8:2.

MARIA, MARKUS’ MOR. Se også:
Markus

I Det nye testamente, mor til Johannes
Markus som skrev Markus-evangeliet
(Apg 12:12).
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MARKUS. Se også: Evangelier
I Det nye testamente — Johannes Mar-
kus var sønn av Maria som bodde i
Jerusalem (Apg 12:12). Han kan også
ha vært fetter (eller nevø) av Barnabas
(Kol 4:10). Han var sammen med Paulus
og Barnabas på deres første misjons-
reise, sluttet seg til dem i Jerusalem og
forlot dem i Perge (Apg 12:25; 13:5,
13). Senere reiste han sammen med
Barnabas til Kypros (Apg 15:37–39).
Han var sammen med Paulus i Rom
(Kol 4:10; Filem 1:24), og med Peter i
Babylon (sannsynligvis i Rom) (1 Pet
5:13). Til slutt var han sammen med
Timoteus i Efesus (2 Tim 4:11).
Markus-evangeliet: Den andre boken i
Det nye testamente. Markus-evangeli-
et ble muligens skrevet under Peters
veiledning. Formålet er å fortelle om
Herren som lever og virker blant men-
neskene som Guds Sønn. Med kraft og
ydmykhet forteller Markus hvilket inn-
trykk Jesus gjorde på sine tilhørere. Iføl-
ge tradisjonen besøkte Markus Egypt
etter Peters død, organiserte en menig-
het i Alexandria og led martyrdøden.

For kapittelsammendrag, se under
Evangelier.

MARSH, THOMAS B.
Den første president i De tolv apostlers
quorum etter at Kirken ble gjenopp-
rettet i 1830. Han hadde rikets nøkler
med hensyn til de tolv (L&p 112:16),
og i 1838 ble han ved åpenbaring be-
falt å utgi Herrens ord (L&p 118:2).
Kapittel 31 i Lære og pakter er gitt til
ham. Marsh ble utelukket av Kirken i
1839, men ble døpt på ny i juli 1857.

MARTA. Se også: Lasarus; Maria fra
Betania

Søster av Lasarus og Maria i Det nye
testamente (Luk 10:38–42; Joh 11:1–
46; 12:2).

MARTYR, MARTYRIUM
En person som ofrer livet fremfor å for-
nekte Kristus, evangeliet, sin rettferdige
tro eller rettferdige prinsipper.

Alt det rettferdige blod fra Abel til
Sakarias vil vitne mot de ugudelige,
Mat 23:35 (Luk 11:50). Den som mis-
ter sitt liv for Kristi skyld og for evan-
geliet, skal finne det, Mark 8:35
(L&p 98:13). Og de stenet Stefanus,
Apg 7:59 (Apg 22:20). Et testamente
trer aldri i kraft før den som har opp-
rettet det, er død, Heb 9:16–17. Abina-
di falt om etter å ha lidd døden ved ild,
Mosiah 17:20. Omvendte ammoniha-
hitter ble kastet på bålet, Alma 14:8–
11. Mange ble drept fordi de vitnet om
disse ting, 3 Ne 10:15. Den som mister
sitt liv for min sak, skal finne evig liv,
L&p 98:13–14. Joseph og Hyrum Smith
led martyrdøden for det gjengitte
evangeliums sak, L&p 135. Joseph
Smith beseglet sitt vitnesbyrd med sitt
blod, L&p 136:39.

MATTEUS. Se også: Evangelier
En av Jesu Kristi apostler og forfatter
av den første boken i Det nye testamen-
te. Jøden Matteus, som var skatteopp-
krever for romerne i Kapernaum, var
sannsynligvis i tjeneste hos Herodes
Antipas. Før han ble omvendt, var han
kjent som Levi, sønn av Alfeus (Mark
2:14). Like etter at han ble kalt til å
være Jesu disippel, holdt han et gjeste-
bud hvor Herren var tilstede (Mat
9:9–13; Mark 2:14–17; Luk 5:27–32).
Matteus hadde sannsynligvis store
kunnskaper om Det gamle testamente
og kunne se at Herrens liv var en de-
taljert oppfyllelse av profetier. Vi vet
lite om hvordan det gikk med denne
apostelen senere i livet. En overleve-
ring sier at han led martyrdøden.
Matteus-evangeliet: Den første boken i
Det nye testamente. Etter alt å dømme
ble Matteus-evangeliet opprinnelig
skrevet for jødene i Palestina, og vi
finner her mange sitater fra Det gamle
testamente. Hovedformålet for Matte-
us var å vise at Jesus var den Messias
som var omtalt av profetene i Det gamle
testamente. Han la også vekt på at Jesus
er menneskenes konge og dommer.

For kapittelsammendrag, se under
Evangelier .
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MATTIAS. Se også: Apostel —
utvelgelse av apostler

Den som ble utvalgt til å erstatte Judas
Iskariot som medlem av De tolv apost-
lers quorum (Apg 1:15–26). Han var
en disippel hele den tid Jesus virket
her på jorden (Apg 1:21–22).

MEDLIDENHET. Se også:
Barmhjertig(het); Kjærlighet;
Nestekjærlighet

I Skriftene betyr medlidenhet boksta-
velig talt “å lide med”. Det betyr også
å vise sympati, medfølelse og ha
barmhjertighet med andre.
Herren ba sitt folk om å vise medli-
denhet, Sak 7:8–10. Jesus fikk inderlig
medynk med folket, Mat 9:36 (Mat
20:34; Mark 1:41; Luk 7:13). En samari-
tan fikk inderlig medynk med ham,
Luk 10:33. Vær medlidende med hver-
andre, 1 Pet 3:8. Kristus er fylt av med-
lidenhet mot menneskenes barn,
Mosiah 15:9. Mitt indre er fylt av med-
lidenhet med dere, 3 Ne 17:6. Joseph
Smith ba om Herrens medlidenhet,
L&p 121:3–5.

MELKISEDEK. Se også:
Melkisedekske prestedømme;
Salem

En stor høyprest, profet og leder i Det
gamle testamente som levde på Abra-
hams tid — etter vannflommen. Han
ble kalt konge i Salem (Jerusalem), fre-
dens konge, rettferdighetens konge
(som er den hebraiske betydningen av
ordet Melkisedek), og prest for Den
Aller Høyeste Gud.
Abraham betalte tiende til Melkisedek,
1M 14:18–20. Folket på Melkisedeks
tid levde rettferdig og kom til himme-
len, JSO, 1M 14:25–40. Kristus var en
høyprest etter Melkisedeks orden, Heb
5:6. Melkisedek var konge i Salem og
prest for Den Aller Høyeste Gud, Heb
7:1–3. Ingen var større enn Melkise-
dek, Alma 13:14–19. Abraham mottok
prestedømmet av Melkisedek, L&p
84:14. Av respekt for Herrens navn ble
det høye prestedømme, av Kirken i

fordums tid, kalt Det melkisedekske
prestedømme, L&p 107:1–4.

MELKISEDEKSKE PRESTEDØM-
ME, DET. Se også: Eldste;
Melkisedek; Prestedømme

Det melkisedekske prestedømme er
det høyere eller større prestedømme,
Det aronske er det mindre prestedøm-
me. Det melkisedekske prestedømme
har nøklene til Kirkens åndelige vel-
signelser. Gjennom det høye preste-
dømmes ordinanser blir guddommelig-
hetens kraft tilkjennegitt for mennesker
(L&p 84:18–25; 107:18–21).

Gud åpenbarte først dette høye pres-
tedømme til Adam. Patriarkene og pro-
fetene i alle evangelieutdelinger hadde
denne myndighet (L&p 84:6–17). Til å
begynne med ble det kalt Det hellige
prestedømme etter Guds Sønns orden,
men ble senere kalt Det melkisedek-
ske prestedømme (L&p 107:2–4).

Da Israels barn ikke greide å leve
opp til Det melkisedekske prestedøm-
mes privilegier og pakter, tok Herren
bort den høyere lov og ga dem et lave-
re prestedømme og en lavere lov
(L&p 84:23–26) som ble kalt Det aronske
prestedømme og Moseloven. Da Jesus
kom til jorden, gjenga han Det melki-
sedekske prestedømme til jødene og
begynte å bygge opp Kirken blant dem.
Imidlertid gikk prestedømmet tapt,
og Kirken ble borte igjen på grunn av
frafall. Senere ble prestedømmet gjen-
gitt og Kirken gjenopprettet gjennom
Joseph Smith jr. (L&p 27:12–13; 128:20;
JS—H 1:73).

I Det melkisedekske prestedømme
har vi følgende embeder: eldste, høy-
prest, patriark, sytti og apostel (L&p
107). Det melkisedekske prestedømme
vil alltid utgjøre en del av Guds rike
på jorden.

Presidenten i Jesu Kristi Kirke av
Siste Dagers Hellige er president for
Det høye eller melkisedekske preste-
dømme og har alle nøkler som henhø-
rer til Guds rike på jorden. Bare én
mann om gangen er kalt til å være pre-
sident, og han er den eneste person på
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jorden som er bemyndiget til å anven-
de alle prestedømmets nøkler (L&p
107:64–67; L&p 132:7).
Kristus er prest til evig tid etter Melki-
sedeks orden, Sal 110:4 (Heb 5:6, 10;
7:11). Det melkisedekske prestedømme
forvalter evangeliet, Heb 7 (L&p 84:18–
25). Melkisedek utviste stor tro og
mottok det høye prestedømmes embe-
de, Alma 13:18. Det melkisedekske
prestedømme ble overdratt til Joseph
Smith og Oliver Cowdery, L&p 27:12–
13 (JS—H 1:72). Dette prestedømmet
mottas med en ed og en pakt, L&p
84:33–42. Det er to avdelinger eller ho-
vedgrupper, Det melkisedekske og
Det aronske prestedømme, L&p 107:6.
Det melkisedekske prestedømme har
retten til å forvalte alle åndelige vel-
signelser, L&p 107:8–18. Moses, Elias
og Elijah ga Joseph Smith og Oliver
Cowdery prestedømmets nøkler, L&p
110:11–16. Jeg gir dere nå de embeds-
menn som tilhører mitt prestedømme,
så dere kan ha nøklene til dette preste-
dømme, L&p 124:123.

MELLOMMANN. Se også: Jesus
Kristus; Forsoning

En som går i forbønn eller er et
bindeledd. Jesus Kristus er en mellom-
mann — han står mellom Gud og men-
nesket. Hans forsoning gjorde det mulig
for menneskene å omvende seg fra sine
synder og bli forsonet med Gud.
Ingen kommer til Faderen uten ved
Jesus Kristus, Joh 14:6. Det er én mel-
lommann mellom Gud og mennesker,
1 Tim 2:5. Kristus er mellommann for
en bedre pakt, Heb 8:6 (Heb 9:15; 12:24;
L&p 107:19). Den hellige Messias skal
gå i forbønn for alle menneskenes
barn, 2 Ne 2:9 (Jes 53:12; Mosiah
14:12). Dere skulle se hen til den store
Mellommann, 2 Ne 2:27–28. Vi er full-
kommengjort gjennom Jesus, den nye
pakts mellommann, L&p 76:69.

MENNESKESØNNEN. Se også:
Gud, guddommen; Jesus Kristus

En tittel Jesus Kristus brukte om seg
selv (Luk 9:22; 21:36) og som betydde

sønn av Hellighetens menneske. Hel-
lighetens menneske er et av Gud Fade-
rens navn. Når Jesus kalte seg
Menneskesønnen, erklærte han åpen-
lyst sitt guddommelige slektskapsfor-
hold til Faderen. Vi finner denne
tittelen ofte i evangeliene. Åpenbaring
i de siste dager bekrefter den spesielle
betydning det har og hvor hellig dette
navnet på Frelseren er (L&p 45:39;
49:6, 22; 58:65; Moses 6:57).

MENNESKET, MENNESKER.
Se også: Gud, guddommen; Guds
sønner og døtre; Ånd; Åndelig
skapelse

Henspiller på hele menneskeheten,
både menn og kvinner. Alle menn og
kvinner er bokstavelig talt åndelig av-
kom av en himmelsk Fader. Når de
fødes her på jorden, mottar de et fysisk
og dødelig legeme. Disse legemer ble
skapt i Guds bilde (1M 1:26–27). De
menn og kvinner som er trofaste ved å
motta de nødvendige ordinanser, hol-
de sine pakter og adlyde Guds bud og
befalinger, vil gå inn til sin opphøyel-
se og bli Gud lik.
Gud skapte mennesket i sitt bilde, 1M
1:27 (Mosiah 7:27; L&p 20:17–18). Hva
er da et menneske at du kommer ham i
hu? Sal 8:4–5. Forbannet er den mann
som setter sin lit til mennesker og hol-
der kjød for sin arm, Jer 17:5 (2 Ne 4:34;
28:26, 31). Da jeg ble mann, la jeg av
det barnslige, 1 Kor 13:11. Mennesket
er til for å kunne ha glede, 2 Ne 2:25.
Det naturlige menneske er en fiende
av Gud, Mosiah 3:19. Hva slags men-
nesker burde dere være? 3 Ne 27:27.
Det er menneskenes, og ikke Guds verk
som er forstyrret, L&p 3:3. Du skulle
ikke frykte mennesker mer enn Gud,
L&p 3:7 (L&p 30:11; 122:9). Alt er skapt
til menneskets gavn og bruk, L&p
59:18. Jeg vet at mennesket er intet,
Moses 1:10. Guds gjerning og herlig-
het er å tilveiebringe mennesket udø-
delighet og evig liv, Moses 1:39.
Mennesket er vår himmelske Faders ånde-
barn: De falt ned på sitt ansikt og sa:
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Du som er Gud til alt kjøds ånder,
4M 16:22 (4M 27:16). Dere er barn av
Herren, deres Gud, 5M 14:1. Dere er
guder, dere er alle Den Høyestes søn-
ner, Sal 82:6. Dere er sønner av den
levende Gud, Hos 1:10. Har vi ikke
alle én Fader? Har ikke én Gud skapt
oss? Mal 2:10. Vi er alle Guds ætt,
Apg 17:29. Ånden selv vitner sammen
med vår ånd at vi er Guds barn, Rom
8:16. Bøy dere for åndenes Fader, Heb
12:9. Alle menneskenes ånder blir tatt
hjem til den Gud som ga dem liv,
Alma 40:11. Verdener og deres inn-
byggere er født sønner og døtre av
Gud, L&p 76:24. Mennesket var i be-
gynnelsen hos Faderen, L&p 93:23, 29.
Gud skapte alle menneskers ånder før
de kom til jorden, Moses 3:5–7. Jeg er
Gud. Jeg skapte verden og menneske-
ne før de ble til i kjødet, Moses 6:51.
Mennesket kan bli vår himmelske Fader
lik: Vær da fullkomne, likesom deres
himmelske Fader er fullkommen,
Mat 5:48 (3 Ne 12:48). Står det ikke
skrevet i deres lov at dere er guder?
Joh 10:34 (L&p 76:58). Vi kan bli Guds
arvinger og Kristi medarvinger, Rom
8:17. Så er du da sønn. Men er du sønn,
da er du også arving, innsatt av Gud,
Gal 4:7. Når han åpenbares, da skal vi
bli ham like, 1 Joh 3:2 . Den som seirer,
ham vil jeg gi å sitte med meg på min
trone, Åp 3:21. Alle som har tatt imot
meg, har jeg latt bli Guds sønner,
3 Ne 9:17. De som arver det celestiale
rike, er guder, ja, Guds sønner, L&p
76:50, 58. Da skal de være guder, fordi
de har all makt, L&p 132:20.

MESAK. Se også: Daniel
Sadrak, Mesak og Abed-Nego i Det
gamle testamente var tre israelittiske
ungdommer som, sammen med Dani-
el, ble bedt om å komme til kong
Nebukadnesars slott. Nebukadnesar
var konge i Babylon. Mesaks hebrais-
ke navn var Misael. De fire ungdom-
mene nektet å gjøre seg urene ved å
spise kongens mat og drikke hans vin
(Daniel 1). Sadrak, Mesak og Abed-
Nego ble kastet i en glødende ildovn

av kongen, men ble reddet av Guds
Sønn (Daniel 3).

MESSIAS. Se også: Jesus Kristus;
Salvede, den

Dannet av et arameisk og hebraisk ord
som betyr “den salvede”. I Det nye
testamente kalles Jesus for Kristus —
det greske ord som tilsvarer Messias .
Det betyr den salvede profet, prest,
konge og befrier som jødene ventet på
med stor lengsel.

Mange jøder ventet bare på en som
kunne befri dem fra romernes herre-
dømme og gi dem større nasjonal
velstand. Derfor ble Messias da han
kom, forkastet av lederne og mange
andre. Bare de ydmyke og trofaste
var istand til å se den sanne Kristus i
Jesus fra Nasaret (Jes 53; Mat 16:16;
Joh 4:25–26).

Messias skal ha Ånden, forkynne evan-
geliet og utrope frihet, Jes 61:1–3 (Luk
4:18–21). Vi har funnet Messias, som
betyr Kristus, Joh 1:41 (Joh 4:25–26).
Gud oppreiste en Messias blant jøde-
ne, eller med andre ord en Frelser,
1 Ne 10:4. Guds Sønn var den Messias
som skulle komme, 1 Ne 10:17. Forløs-
ningen kommer i og gjennom den hel-
lige Messias, 2 Ne 2:6. Messias kom-
mer i tidens fylde, 2 Ne 2:26. Messias
skal oppstå fra de døde, 2 Ne 25:14. I
Messias’ navn overdrar jeg Arons pres-
tedømme, L&p 13:1. Herren sa: Jeg er
Messias, Sions konge, Moses 7:53.

MESSINGPLATER. Se også: Plater

En opptegnelse om jødene fra begyn-
nelsen av og ned til år 600 f.Kr. som
inneholdt mye av det profetene har
skrevet (1 Ne 5:10–16). Denne oppteg-
nelsen ble oppbevart av Laban, som
var en av jødenes eldster i Jerusalem.
Mens Lehi og hans familie oppholdt
seg i villmarken, sendte Lehi sine søn-
ner tilbake til Jerusalem for å hente
denne opptegnelsen (1 Ne 3–4). (Flere
opplysninger står foran i Mormons
bok under overskriften “En kort for-
klaring om Mormons bok”.)
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METUSALAH. Se også: Enok
Sønn av Enok i Det gamle testamente.
Metusalah levde 969 år (1M 5:21–27;
Luk 3:37; Moses 8:7). Han var en rettfer-
dig profet som ble tilbake på jorden da
Enoks by ble tatt opp til himmelen. Han
ble på jorden for å oppreise etterkom-
mere som Noah kunne fødes gjennom
(Moses 8:3–4).

MIKA
En profet i Det gamle testamente som
kom fra Moreset Gath på Judas slette-
land og profeterte mens Hiskia var
konge (Mika 1:1–2).
Mikas bok: Mikas bok er den eneste bo-
ken i Det gamle testamente som fortel-
ler at Messias ville bli født i Betlehem
(Mika 5:1). I boken gir Herren råd til
sitt folk og gjentar hvor god han tidlige-
re har vært mot dem. Han forlanger at
de skal være rettferdige, barmhjertige
og ydmyke (Mika 6:8).

MIKAEL. Se også: Adam; Erkeengel
Det navn Adam var kjent under i det
førjordiske liv. Han kalles erkeenge-
len. På hebraisk betyr navnet “som er
lik Gud”.
Mikael, en av de fremste fyrstene, kom
og hjalp Daniel, Dan 10:13, 20 (L&p
78:16). I de siste dager skal Mikael stå
frem, den store fyrsten, Dan 12:1. Erke-
engelen Mikael trettet med djevelen,
Jud 1:9. Mikael og hans engler stred
mot dragen, Åp 12:7 (Dan 7). Mikael er
Adam, L&p 27:11 (L&p 107:53–57;
128:21). Herrens erkeengel, Mikael, skal
blåse i sin basun, L&p 29:26. Mikael
skal samle sine hærstyrker og kjempe
mot Satan, L&p 88:112–115. Mikaels
røst hørtes da han avslørte djevelen,
L&p 128:20.

MINNEBOK. Se også: Livets bok;
Slektshistorie

En bok som ble påbegynt av Adam og
hvor hans etterkommeres gjerninger
ble nedtegnet. Også enhver lignende
opptegnelse som er blitt ført av profe-
ter og trofaste medlemmer siden den

tid. Adam og hans barn førte en minne-
bok hvor de skrev ved inspirasjonens
ånd, og dessuten en bok om generasjo-
nene som inneholdt en slektshistorie
(Moses 6:5, 8). Slike opptegnelser kan
meget vel komme til å få en viss betyd-
ning for vår endelige dom.
Det ble skrevet en minnebok, Mal 3:16–
18 (3 Ne 24:13–16). Og alle som ikke
finnes nedskrevet i minneboken, skal
ikke finne noen arv på den dag, L&p
85:9. De døde ble dømt etter bøkene
som inneholdt opptegnelsen over deres
gjerninger, L&p 128:7. La oss fremlegge
en bok som inneholder opptegnelsen
over våre døde, L&p 128:24. En min-
nebok ble ført, Moses 6:5–8. Vi har en
minnebok, Moses 6:46. Abraham an-
strengte seg for å skrive en opptegnel-
se til sine etterkommere, Abr 1:31.

MIRAKEL. Se også: Tegn; Tro
En helt spesiell begivenhet forårsaket
ved Guds kraft. Mirakler utgjør et vik-
tig element i Jesu Kristi arbeide og kan
blant annet være helbredelse, oppvek-
kelse av døde og oppstandelse. Mirak-
ler er en del av Jesu Kristi evangelium.
Tro er nødvendig for at mirakler skal
skje (Mark 6:5–6; Mormon 9:10–20;
Ether 12:12).
Når Farao ber om å få se et under,
2M 7:9. Ingen som gjør en kraftig gjer-
ning i mitt navn, vil snart etter kunne
tale ondt om meg, Mark 9:39. I Kana
utførte Jesus sitt første mirakel, Joh 2:11.
Jeg er en Gud som gjør mirakler, 2 Ne
27:23. Guds kraft utfører mirakler,
Alma 23:6. Kristus kunne utføre store
mirakler for folket på det amerikanske
kontinent fordi de hadde stor tro,
3 Ne 19:35. Gud har ikke opphørt å
være en Gud som gjør mirakler,
Mormon 9:15. Krev ikke mirakler uten
at Herren befaler dere, L&p 24:13–14.
Til noen er det gitt å kunne utføre mi-
rakler, L&p 46:21 (Moroni 10:12).

MIRJAM. Se også: Moses
I Det gamle testamente, søster av
Moses (4M 26:59).
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Passet på kisten av papyrus-rør, 2M
2:1–8. Gikk foran kvinnene som slo på
trommer, 2M 15:20–21. Knurret mot
Moses, ble spedalsk, men senere hel-
bredet, 4M 12:1–15 (5M 24:9).

MISJONÆRARBEIDE. Se også:
Evangelium; Forkynne

Å dele Jesu Kristi evangelium med an-
dre i ord og gjerning.
Hvor fagre er på fjellene hans føtter
som forkynner frelse, Jes 52:7. Jeg kom-
mer og vil spørre etter min hjord og se
til dem, Esek 34:11. Forkynn evangeli-
et for all skapningen, Mark 16:15
(Mormon 9:22). Markene er alt hvite til
høst, Joh 4:35. Hvordan kan de for-
kynne uten at de blir utsendt? Rom
10:15. Lær dem Guds ord med all flid,
Jak bok 1:19. Herren lar alle nasjoner
bli undervist om sitt ord, Alma 29:8.
Så mitt evangelium kunne bli forkynt
av de svake og enfoldige, L&p 1:23. Et
vidunderlig verk er iferd med å kom-
me frem, L&p 4:1. Om dere arbeider
alle deres dager og bare bringer én sjel
til meg, hvor stor skal ikke deres glede
være, L&p 18:15. Mine utvalgte hører
min røst og forherder ikke sine hjerter,
L&p 29:7. Gå ut og forkynn mitt evan-
gelium, to og to, L&p 42:6. Røsten
må utgå fra dette sted, L&p 58:64.
Opplat deres munn og forkynn mitt
evangelium, L&p 71:1. Forkynn sann-
heten ifølge åpenbaringer og bud,
L&p 75:4. Det tilkommer enhver som
er advart, å advare sin neste, L&p 88:81
(L&p 38:40–41). Herren vil ta hånd om
familiene til dem som forkynner evan-
geliet, L&p 118:3. Guds tjenere skal gå
ut, L&p 133:38. De trofaste eldster
som forlater dette liv, fortsetter sitt
arbeide, L&p 138:57.

MISSOURI. Se: Jerusalem, det nye

MISUNNELSE. Se også: Begjære
Ifølge Skriftene er det galt å ønske seg
noe som tilhører en annen.
Patriarkene ble misunnelige på Josef
og solgte ham til Egypt, Apg 7:9. Kjær-
ligheten misunner ikke, 1 Kor 13:4

(Moroni 7:45). Misunnelse stammer fra
stolthet (oppblåsthet), 1 Tim 6:4. Der
det er misunnelse, er det uorden og alt
som ondt er, Jak brev 3:16. Herren
befalte folk at de ikke skulle være mis-
unnelige, 2 Ne 26:32. Det var ingen
misunnelse blant Nephis folk, 4 Ne
1:15–18. Hele mitt liv har det vært min
lodd å bli utsatt for menneskenes mis-
unnelse og vrede, L&p 127:2.

MOAB. Se også: Lot
Et land fra Det gamle testamentes tid
som lå øst for Dødehavet. Moabittene
var etterkommere av Lot og var i slekt
med israelittene. De snakket et språk
som lignet på hebraisk. Israelitter og
moabitter lå stadig i krig med hveran-
dre (Dom 3:12–30; 11:17; 2 Sam 8:2;
2 Kong 3:6–27; 2 Krøn 20:1–25; Jes 15).

MOR. Se også: Eva; Familie; Foreldre
En hellig tittel som henviser til en
kvinne som føder eller adopterer barn.
Mødre er medhjelpere i Guds plan ved
å frembringe dødelige legemer til
Guds åndebarn.
Adam kalte sin hustru Eva, fordi hun
er alle levendes mor, 1M 3:20 (Moses
4:26). Hedre din far og din mor, 2M
20:12 (Ef 6:1–3; Mosiah 13:20). Forlat
ikke din mors lære, Ord 1:8. Et uforstan-
dig menneske forakter sin mor, Ord
15:20 (Ord 10:1). Forakt ikke din mor
når hun er blitt gammel, Ord 23:22.
Hennes mann og barn står opp og priser
henne lykkelig. Hennes mann står opp
og roser henne, Ord 31:28. Jesu mor
sto ved korset, Joh 19:25–27. To tusen
lamanitt-krigere hadde blitt undervist
av sine mødre, Alma 56:47 (Alma 57:21).
Vår strålende mor, Eva, var blant de
store og mektige som Herren undervi-
ste i åndeverdenen, L&p 138:38–39.

MORAL. Se: Hor; Kyskhet; Seksuell
umoral

MORD. Se også: Dødsstraff; Kain
Å drepe et menneske ulovlig og med
hensikt. Mord er en synd som helt fra
de tidligste tider har vært fordømt
(1M 4:1–12; Moses 5:18–41).
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Den som utgyter menneskets blod,
hans blod skal bli utgytt av mennesker,
1M 9:6 (JSO, 1M 9:12–13; 2M 21:12;
Alma 34:12). Du skal ikke slå ihjel,
2M 20:13 (5M 5:17; Mat 5:21–22;
Mosiah 13:21; L&p 59:6). Jesus sa: Du
skal ikke slå ihjel, Mat 19:18. Mordere
skal få del i den annen død, Åp 21:8.
Dere er mordere i deres hjerter,
1 Ne 17:44. Ve morderen som dreper
med overlegg, 2 Ne 9:35. Gud har be-
falt at menneskene ikke skal slå ihjel,
2 Ne 26:32. Mord er en avskyelighet
for Herren, Alma 39:5–6. Den som slår
ihjel, skal ikke få tilgivelse, L&p 42:18.
Den som slår ihjel, skal bli overlatt til
landets lov, L&p 42:79.

MORMON, NEPHITTISK
PROFET. Se også: Mormons bok

I Mormons bok — en profet og general
blant nephittene som også førte oppteg-
nelser. Mormon levde ca. år 311–385
e.Kr (Mormon 1:2, 6; 6:5–6; 8:2–3). Al-
lerede fra femtenårsalderen og meste-
parten av livet var han en militær
leder (Mormon 2:1–2; 3:8–12; 5:1; 8:2–
3). Ammaron ba Mormon forberede
seg så han kunne ta ansvaret for opp-
tegnelsene og fortsette å føre dem
(Mormon 1:2–5; 2:17–18). Etter å ha
skrevet en beretning om sitt eget liv,
forkortet Mormon Nephis store plater
og skrev det ned på Mormons plater.
Senere overleverte han denne hellige
opptegnelsen til sin sønn, Moroni.
Disse platene utgjorde en del av den
opptegnelsen Joseph Smith benyttet
da han oversatte Mormons bok.
Mormons ord: En liten bok i Mormons
bok. Mellom det siste Amaleki skrev
i Omnis bok, og det første som står
i Mosiahs bok, foretok Mormon, som
redigerte alle opptegnelsene, denne
korte tilføyelsen. (Se “En kort forkla-
ring om Mormons bok” foran i Mor-
mons bok.)
Mormons bok: En egen bok i Mormons
bok med samme navn som hele boken.
I kapittel 1 og 2 hører vi om Ammaron,
en profet blant nephittene, som fortel-

ler Mormon når og hvor han skal hente
platene. De store krigene begynner, og
de tre nephittene blir tatt bort på grunn
av folkets ugudelighet. Kapittel 3 og 4
forteller om Mormon som roper omven-
delse til folket, men de er følelsesløse,
og i Israel er det større ugudelighet enn
noen gang før. I kapittel 5 og 6 finnes
beretningen om det siste slaget mellom
nephitter og lamanitter. Mormon og
det meste av nephittenes nasjon blir
drept. I kapittel 7, før sin død, ber
Mormon folket — på den tid og i frem-
tiden — å omvende seg. I kapittel 8 og
9 fortelles det at til slutt var Mormons
sønn, Moroni, den eneste som over-
levde. Han ga en beretning om de siste
scener som utspant seg med blodbad
og død, og som førte til at hele det
nephittiske folk ble utryddet. Han skrev
også et budskap til fremtidige genera-
sjoner og til dem som skulle lese denne
opptegnelsen.

MORMON(ER). Se også: Jesu Kristi
Kirke; Jesu Kristi Kirke av Siste
Dagers Hellige

Økenavnet mormon oppsto først hos
dem som ikke var medlemmer av Kir-
ken, og ble brukt om medlemmer av
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helli-
ge. Navnet stammer fra den boken
med hellig skrift som ble samlet av en
profet i fordums tid ved navn Mormon,
og som heter Mormons bok. Det navn
Herren har gitt Kirkens medlemmer,
er “hellige”. Kirkens korrekte navn
er Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers
Hellige.

MORMONS BOK. Se også: Efraim —
Efraims/Josefs stav; Gullplater;
Kanon, kanoniske skrifter;
Mormon, nephittisk profet;
Plater; Skriftene; Smith, Joseph
jr.; Vitner til Mormons bok

En av de fire bøker med hellig skrift
som er godtatt av Jesu Kristi Kirke av
Siste Dagers Hellige. Den er en forkor-
telse av opptegnelser om tidligere inn-
byggere på det amerikanske kontinent,
foretatt av en fordums profet ved navn



131 Moroni, sønn av Mormon

Mormon, og den ble skrevet for å bære
vitnesbyrd om at Jesus er Kristus. Om
denne opptegnelsen sa profeten Joseph
Smith, som oversatte den ved Guds
gave og kraft: “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 forskrif-
ter enn ved å følge noen annen bok”. (Se
innledningen foran i Mormons bok).

Mormons bok er en religiøs beretning
om tre folkegrupper som emigrerte fra
den gamle verden til det amerikanske
kontinent. Disse gruppene ble ledet av
profeter som skrev ned sin religiøse
og verdslige historie på metallplater.
Mormons bok forteller også om Jesus
Kristus som besøkte folket på det ame-
rikanske fastland etter sin oppstandelse.
Etter at Kristus hadde besøkt dem,
fulgte en periode med fred som varte i
200 år.

Moroni, som var den siste av nephit-
tenes profeter og historikere, forseglet
den forkortede beretningen om disse
menneskene, og skjulte opptegnelse-
ne ca. år 421 e.Kr. I 1823 besøkte den
oppstandne Moroni Joseph Smith, og
overleverte ham senere disse gamle og
hellige opptegnelser så de kunne bli
oversatt og bragt ut til verden som et
annet testamente om Jesus Kristus.
Et skudd av et fruktbart tre er Josef,
grenene skyter over muren, 1M 49:22–
26. Sannhet skal vokse opp av jorden,
Sal 85:12 (Mormon 8:16; Moses 7:62).
Herren vil løfte opp et banner for na-
sjonene og vil pipe til dem, Jes 5:26. En
røst skal lyde fra jorden, Jes 29:4 (2 Ne
26:14–17). Synet av alt dette er blitt
som ordene i en forseglet bok, Jes 29:11
(Jes 29:9–18; 2 Ne 27:6–26). Josefs stav
og Juda stav skal bli til ett i Herrens
hånd, Esek 37:15–20. Jeg har også an-
dre får som ikke hører til denne hjord,
Joh 10:16 (3 Ne 15:16–24). Mormons bok
og Bibelen skal føyes sammen, 2 Ne
3:12–21. Herrens ord vil hvisle frem til
jordens ender, 2 Ne 29:2. Herren slut-
tet en pakt med Enok og lovet å bringe
Mormons bok til lamanittene, Enos

1:15–16. Mormons bok ble skrevet for
at vi kunne tro Bibelen, Mormon 7:9.
Mormons bok skal stå som et vitnes-
byrd mot verden, Ether 5:4. Spør Gud
om ikke disse ting er sanne, Moroni
10:4. Kristus bar vitnesbyrd om at
Mormons bok er sann, L&p 17:6. Mor-
mons bok inneholder fylden av Jesu
Kristi evangelium, L&p 20:9 (L&p 20:8–
12; 42:12). Vi tror at Mormons bok er
Guds ord, Trosart 1:8.

MORONI, KAPTEIN. Se også:
Frihetens fane

I Mormons bok en rettferdig militær
befalingsmann blant nephittene som
levde ca. år 100 f.Kr.
Moroni ble utnevnt til øverstkomman-
derende for nephittenes hærstyrker,
Alma 43:16–17. Inspirerte nephittenes
soldater til å kjempe for sin frihet,
Alma 43:48–50. Laget en frihetsfane av
en flik av kappen sin, Alma 46:12–13.
Var en Guds mann, Alma 48:11–18. Var
sint på myndighetene på grunn av den
likegyldighet de viste for landets fri-
het, Alma 59:13.

MORONI, SØNN AV MORMON.
Se også: Mormon, nephittisk
profet; Mormons bok

Den siste av nephittenes profeter i
Mormons bok (ca. 421 e.Kr.). Like før
Mormons død overleverte han en histo-
risk opptegnelse som ble kalt Mormons
plater, til sin sønn Moroni (Morm
ord 1:1). Moroni avsluttet innsamling-
en av Mormons plater og skrev kapit-
tel 8 og 9 i Mormons bok (Mormon 8:1).
Han forkortet og la ved Ethers bok
(Ether 1:1–2) og føyde til 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, etter
sin oppstandelse, 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 overle-
verte til slutt platene til ham i 1827
(JS—H 1:59). Da oversettelsen var
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ferdig, leverte Joseph Smith platene
tilbake til Moroni.
Moronis bok: Den siste boken i Mormons
bok. Den ble skrevet av den siste av
nephittenes profeter, Moroni. Kapittel
1–3 forteller om den endelige utryd-
delse av nephittene, og vi finner også
retningslinjer for hvordan man skal
meddele Den Hellige Ånd og overdra
prestedømmet. Kapittel 4 og 5 gir nøy-
aktige retningslinjer for hvordan nad-
verden skal forrettes. I kapittel 6 finnes
en oppsummering av hvordan Kirken
arbeider. Kapittel 7–8 er taler om evan-
geliets første prinsipper, og her finnes
også hva Mormon underviste om tro,
håp og kjærlighet samt hvordan man
skal skjelne mellom godt og ondt
(Moroni 7). Mormon forklarer også at
små barn er levende i Kristus og ikke
trenger dåp (Moroni 8). I kapittel 9 hø-
rer vi at nephittenes nasjon er fordervet.
Kapittel 10 er Moronis siste budskap,
og han forteller her hvordan man kan
få vite at Mormons bok er sann
(Moroni 10:3–5).

MORONIHAH, SØNN AV
KAPTEIN MORONI

I Mormons bok — en av nephittenes
rettferdige befalingsmenn som levde
ca. år 60 f.Kr.
Moroni overlot kommandoen over
hæren til sin sønn Moronihah, Alma
62:43. Gjenerobret byen Zarahemla,
Hel 1:33. Bragte lamanittene til om-
vendelse og fikk igjen kontroll over
landet, Hel 4:14–20.

MOSEBOK, FØRSTE. Se: Første
Mosebok

MOSEBOK, ANDRE. Se: Andre
Mosebok

MOSEBOK, TREDJE. Se: Tredje
Mosebok

MOSEBOK, FJERDE. Se: Fjerde
Mosebok

MOSEBOK, FEMTE. Se: Femte
Mosebok

MOSELOVEN. Se også: Aronske
prestedømme; Lov; Moses; Ren
og uren

Gud ga lover gjennom Moses til Israels
hus for å erstatte den høyere lov de
ikke greide å adlyde (2M 34; JSO,
2M 34:1–2; JSO, 5M 10:2). Moseloven
inneholdt mange prinsipper, regler,
seremonier, ritualer og symbolske
handlinger for å minne folket om der-
es plikter og ansvarsoppgaver. Den
inneholdt en morallov samt etiske,
religiøse og fysiske bud og handling-
er — herunder også ofringer (3M 1–
7) — som skulle minne dem om Gud
og deres plikter overfor ham (Mosiah
13:30). Tro, omvendelse, dåp i vann og
syndsforlatelse utgjorde en del av lo-
ven, og det samme var tilfelle med De
ti bud og mange andre bud av høy
etisk og moralsk verdi. Det meste av
den seremonielle lov ble oppfylt ved
Jesu Kristi død og oppstandelse, som
endte offer ved blodsutgytelse (Alma
34:13–14). Loven ble administrert ved
Det aronske prestedømme, og var et
forberedende evangelium som skulle
føre dens tilhengere til Kristus.
Jeg vil gi dem loven som til å begynne
med, men den skal være det kjødelige
buds lov, JSO, 2M 34:1–2. Loven var
vår tuktemester for å bringe oss til
Kristus, Gal 3:19–24. Vi holder Mose-
loven og venter standhaftig på Kristus,
2 Ne 25:24–30. Frelse kommer ikke ved
Moseloven alene, Mosiah 12:27–13:32. I
meg er Moseloven oppfylt, 3 Ne 9:17.
Loven som ble gitt Moses, er opphevet
ved meg, 3 Ne 15:1–10. På grunn av
ulydighet tok Herren Moses og Det
hellige prestedømme fra Israels barn
og lot de kjødelige buds lov bli igjen,
L&p 84:23–27.

MOSES. Se også: Aron, bror av
Moses; Bud, de ti; Forklarelse —
Kristi forklarelse; Moseloven;
Pentateuken

En profet i Det gamle testamente som
førte israelittene ut av trelldom i Egypt
og ga dem en rekke religiøse og sosiale
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lover samt lover for kosthold slik de
ble åpenbart av Gud.

Moses virket lenger enn han levde
her på jorden. Joseph Smith lærte at
han, sammen med Elijah, kom til For-
klarelsens berg og ga prestedømmets
nøkler til Peter, Jakob og Johannes
(Mat 17:3–4; Mark 9:4–9; Luk 9:30;
L&p 63:21).

Den 3. april 1836 viste Moses seg for
Joseph Smith og Oliver Cowdery i
Kirtland tempel, Ohio, og ovedro til
dem nøklene til Israels innsamling
(L&p 110:11).

I åpenbaring i de siste dager hører
vi ofte om Moses. Han nevnes ofte i
Mormons bok, og i Lære og pakter læ-
rer vi om hans virksomhet (L&p 84:20–
26) og at han mottok prestedømmet av
sin svigerfar, Jetro (L&p 84:6).

Åpenbaring i de siste dager bekref-
ter også Bibelens beretning om at han
virket blant Israels barn, og stadfester
at han var forfatteren til de fem første
bøkene i Det gamle testamente (1 Ne
5:11; Moses 1:40–41).
Ble reddet av Faraos datter, 2M 2:1–10.
Flyktet til Midian, 2M 2:11–22. Herrens
engel viste seg for ham i en brennende
tornebusk, 2M 3:1–15. Fortalte hvilke
plager som skulle ramme egypterne,
2M 7–11. Herren innstiftet påsken, 2M
12:1–30. Førte Israels barn over Røde-
havet, 2M 14:5–31. Herren sendte
manna i ørkenen, 2M 16. Slo på klip-
pen i Horeb, og vannet fosset frem,
2M 17:1–7. Aron og Hur holdt hende-
ne hans oppe så Josva seiret over
Amalek, 2M 17:8–16. Jetro ga ham
råd, 2M 18:13–26. Forberedte folket til
Herren skulle vise seg på Sinai-fjellet,
2M 19. Herren åpenbarte de ti bud for
ham, 2M 20:1–17. Sammen med sytti
eldster så han Gud, 2M 24:9–11. Slo i
stykker vitnesbyrdets tavler og ødela
gullkalven, 2M 32:19–20. Talte med
Gud ansikt til ansikt, 2M 33:9–11.
Viste seg da Jesus ble forklaret, Mat
17:1–13 (Mark 9:2–13; Luk 9:28–36).
La oss være sterke som Moses, 1 Ne
4:2. Kristus er den profet likesom
Moses som Herren ville oppreise, 1 Ne

22:20–21 (3 Ne 20:23; 5M 18:15). Ledet
Israel ved åpenbaring, L&p 8:3. Ble
sett sammen med de edle ånder,
L&p 138:41. Så Gud ansikt til ansikt,
Moses 1:2, 31. Var et bilde på den En-
bårne, Moses 1:6, 13. Skulle skrive det
som ble åpenbart ham om skapelsen,
Moses 2:1.
Mose bok: En bok i Den kostelige perle
som inneholder Joseph Smiths inspirer-
te oversettelse av de syv første kapitlene
i 1. Mosebok.

Kapittel 1 forteller om et syn hvor
Moses så Gud som åpenbarte hele frel-
sesplanen for ham. Kapitlene 2–5 er en
beretning om skapelsen og menneskets
fall. Kapittel 6–7 inneholder et syn om
Enok og hans virksomhet på jorden.
Kapittel 8 inneholder et syn om Noah
og den store vannflommen.
De fem Mosebøkene: Se under første, an-
nen, tredje, fjerde og femte Mosebok.

De fem første bøkene i Det gamle
testamente er kjent som Mosebøkene.
De messingplatene Nephi tok fra Laban,
inneholdt Mosebøkene (1 Ne 5:11).
Nephi leste mange ting som var skre-
vet i Mosebøkene, 1 Ne 19:23.

MOSIAH, BENJAMINS FAR.
Se også: Benjamin, Mosiahs far;
Zarahemla

En av nephittenes profeter i Mormons
bok som ble konge over Zarahemlas
folk.
Mosiah ble advart og bedt om å flykte
ut av Nephis land, Omni 1:12. Han
oppdaget Zarahemlas folk, Omni 1:14–
15. Han lot Zarahemlas folk bli under-
vist i sitt språk, Omni 1:18. Han ble
utnevnt til konge over begge folkene,
Omni 1:19. Hans sønn, Benjamin, re-
gjerte etter hans død, Omni 1:23.

MOSIAH, SØNN AV BENJAMIN.
Se også: Benjamin, Mosiahs far;
Mosiahs sønner

En rettferdig konge og profet blant
nephittene i Mormons bok. Mosiah
fulgte sin fars rettferdige eksempel
(Mosiah 6:4–7). Han oversatte de 24
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gullplatene som inneholdt jareditte-
nes opptegnelse (Mosiah 28:17).
Mosiahs bok: En bok i Mormons bok.
Kapittel 1–6 inneholder om kong Ben-
jamins mektige tale til sitt folk. Her-
rens Ånd rørte ved deres hjerter,
folket ble omvendt, og de hadde ikke
mer noe ønske om å gjøre ondt. Kapit-
tel 7–8 forteller om en gruppe nephit-
ter som hadde dratt ut for å bo blant
lamanittene. En ekspedisjon ble sendt
ut for å lete etter dem. Ammon, som
var ekepedisjonens leder, fant dem, og
fikk vite hvilke prøvelser de hadde
hatt under lamanittenes undertryk-
kelse. I kapittel 9–24 får vi høre hvor-
dan denne undertrykkelsen artet seg
og hvordan deres ledere — Zeniff,
Noah og Limhi — levde under lama-
nittene. Vi hører også om en profet
ved navn Abinadi og hans martyrdød.
Alma ble omvendt under rettssaken
mot Abinadi. Kapittel 25–28 forteller
om hvordan Almas sønn og kong
Mosiahs fire sønner ble omvendt. I ka-
pittel 29 anbefaler kong Mosiah at
kongene blir erstattet med dommere.
Almas sønn, Alma, ble valgt til den
første øverste dommer.

MOSIAHS SØNNER. Se også:
Aron, sønn av Mosiah; Ammon,
sønn av Mosiah; Himni; Mosiah,
sønn av Benjamin; Omner

Mormons bok forteller om Mosiahs fi-
re sønner som ble omvendt etter at en
engel viste seg for dem og kalte dem til
omvendelse. Deres navn var Ammon,
Aaron, Omner og Himni (Mosiah
27:34). I fjorten år forkynte de evange-
liet for lamanittene og hadde stor
fremgang. En opptegnelse om deres
virksomhet blant lamanittene finnes i
Almas bok fra kapittel 17 til 26.
Tidligere hadde de vært vantro og
hadde forsøkt å ødelegge Kirken,
Mosiah 27:8–10 (Alma 36:6). De ble
irettesatt av en engel og omvendte
seg, Mosiah 27:11–12, 18–20. De fikk
tillatelse til å forkynne for lamanitte-
ne, Mosiah 28:1–7.

MOT, MODIG. Se også: Frykt; Tro
Å ikke være redd, spesielt for å gjøre
det som er riktig.
Vær frimodige og sterke! Frykt ikke og
vær ikke redde, 5M 31:6 (Jos 1:6–7).
Vær faste så dere holder og lever etter
alt det som er skrevet, Jos 23:6. Gud ga
oss ikke motløshets ånd, 2 Tim 1:7. Da
han hørte, fattet han mot i sitt hjerte,
Alma 15:4 (Alma 62:1). Helamans søn-
ner var overmåte tapre og modige,
Alma 53:20–21. Aldri har jeg sett så
stort mot, Alma 56:45. Friskt mot brø-
dre, gå fremad til seier! L&p 128:22.

MOTGANG. Se også: Forfølge,
forfølgelse; Friste, fristelse;
Holde ut; Refse, refselse

Gjennom motgang — prøvelser, van-
skeligheter og sorg — kan menneske-
ne ved å vende seg til Herren gjøre
mange erfaringer som fører til åndelig
vekst og evig fremgang.
Gud selv frelste dere ut av all deres
motgang og alle deres trengsler,
1 Sam 10:19. De ropte til Herren i sin
nød, Sal 107:6, 13, 19, 28. Selv om Her-
ren skal gi dere motgangens brød, skal
dine lærere ikke skjule seg, Jes 30:20–
21. Det må nødvendigvis være en mot-
setning i alle ting, 2 Ne 2:11. Hvis de
aldri smakte det bitre, kunne de ikke
kjenne det søte, L&p 29:39. Din mot-
gang skal kun vare et øyeblikk,
L&p 121:7–8. Alle disse ting skal gi
deg erfaring og være til ditt gode,
L&p 122:5–8. De må smake det bitre
for å lære å sette pris på det gode,
Moses 6:55.

MOTSTANDER. Se: Djevelen

MULEK. Se også: Sidkia
Sønn av kong Sidkia i Det gamle testa-
mente (ca 589 f. Kr). I Bibelen står det
at alle Sidkias sønner ble drept
(2 Kong 25:7), men Mormons bok klar-
gjør at Mulek overlevde (Hel 8:21).
Zarahemla var en etterkommer av
Mulek, Mosiah 25:2. Muleks folk slo
seg sammen med nephittene, Mosiah
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25:13. Herren førte Mulek til landet i
nord, Hel 6:10. Alle Sidkias sønner ble
drept unntatt Mulek, Hel 8:21.

MUSIKK. Se også: Salmer; Synge
Melodier og rytmer som helt fra Bibe-
lens første tid er blitt sunget og spilt
som uttrykk for glede, lovprisning og
tilbedelse (2 Sam 6:5). Det kan være en
form for bønn. Salmene i Bibelen ble
sannsynligvis sunget til enkle melodi-
er — akkompagnert av instrumenter.
Mirjam, som var søster av Aron og
Moses, tok en tromme, og hun og kvin-
nene danset, 2M 15:20. De levittiske
sangerne hadde cymbaler og harper, og
ett hundre og tyve prester blåste i trom-
peter, 2 Krøn 5:12. Jesus og de tolv sang
en salme etter det siste måltid, Mat
26:30. Lær og forman hverandre med
salmer, lovsanger og åndelige viser, Kol
3:16. Har dere hatt lyst til å synge den
forløsende kjærlighets sang? Alma 5:26.
Guds sjel fryder seg ved hjertets sang,
ja, de rettferdiges sang er en bønn,
L&p 25:12. Pris Herren med sang, med
musikk og med dans, L&p 136:28.

MYNDIGHET. Se også: Kall, kalt av
Gud; Kraft, Makt; Nøkler,
prestedømmets; Ordinere,
ordinasjon; Prestedømme

Tillatelse gitt til de mennesker på jor-
den som er kalt eller ordinert, så de
kan handle og utføre Guds arbeide for
og på vegne av Gud Faderen eller
Jesus Kristus.
Jeg har sendt deg, 2M 3:12–15. Tal alt
det jeg byder deg, 2M 7:2. Han ga
de tolv disipler makt, Mat 10:1. Dere
har ikke utvalgt meg, men jeg har
utvalgt dere og ordinert dere, Joh 15:16.
Nephi og Lehi forkynte med stor
myndighet, Hel 5:18. Helamans sønn,
Nephi, var en Guds mann som hadde
stor kraft og myndighet fra Gud,
Hel 11:18 (3 Ne 7:17). Jesus ga kraft
og myndighet til tolv nephitter,
3 Ne 12:1–2. Joseph Smith ble kalt av
Gud og ordinert, L&p 20:2. Ingen skal
forkynne mitt evangelium eller bygge
opp min kirke uten at han er ordinert,

og Kirken vet at han har myndighet,
L&p 42:11. Eldstene skal forkynne
evangeliet og bruke sin myndighet,
L&p 68:8. Det melkisedekske preste-
dømme har myndighet til å forrette i
åndelige ting, L&p 107:8, 18–19. Det
som er utført med guddommelig myn-
dighet, blir lov, L&p 128:9. Enhver
som forkynner eller opptrer på vegne
av Gud, må kalles av Gud av dem som
har myndighet, Trosart 1:5.

MYNDIGHETER. Se også:
Grunnlov

Når Jesus Kristus kommer tilbake, vil
han opprette et rettferdig styre.
Herredømmet er på hans skulder,
Jes 9:6 (2 Ne 19:6). Gi keiseren det som
keiserens er, Mat 22:21 (L&p 63:26).
Hver og en skal underordne seg de
myndigheter han har over seg,
Rom 13:1. Be for konger og alle i høy
stilling, 1 Tim 2:1–2. Underordne dere
under styremakter og myndigheter,
og vær lydige, Tit 3:1. For Herrens
skyld skal dere underordne dere un-
der enhver menneskelig ordning,
1 Pet 2:13–14. Jesus Kristus skal til
slutt styre og regjere her på jorden,
Åp 11:15. Velg rettferdige menn til å
være deres konger, Mosiah 23:8. Ord-
ne deres saker ved folkets røst,
Mosiah 29:26. Kristus vil råde over oss
når han kommer, L&p 41:4. Den som
holder Guds lover, har ingen behov
for å bryte landets lover, L&p 58:21.
Når de ugudelige hersker, sukker fol-
ket, L&p 98:9–10. Gud har forordnet
myndigheter til menneskets gavn, L&p
134:1–5. Alle mennesker er forpliktet
til å støtte og oppholde de myndig-
heter de lever under, L&p 134:5. Vi tror
vi må innordne oss under konger, pre-
sidenter, fyrster og øvrighetsperso-
ner, Trosart 1:12.

MYSTERIER, GUDS
Guds mysterier er åndelige sannheter
som bare kan kjennes ved åpenbaring.
Gud åpenbarer sine mysterier for dem
som er lydige mot evangeliet. Noen av
Guds mysterier er ennå ikke åpenbart.
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Dere er det gitt å få kjenne himlenes
rikes hemmeligheter, Mat 13:11. Om
jeg kjenner alle hemmeligheter og ik-
ke har kjærlighet, er jeg intet,
1 Kor 13:2. Nephi hadde stor kunn-
skap om Guds mysterier, 1 Ne 1:1.
Mange er det gitt å kjenne Guds my-
sterier, Alma 12:9. Til slike er det gitt å
kjenne Guds mysterier, Alma 26:22.
Disse mysterier er ennå ikke fullsten-
dig tilkjennegitt for meg, Alma 37:11.
Det er mange mysterier som ingen
kjenner uten Gud selv, Alma 40:3.
Hvilket stort mysterium er ikke Guds
natur, L&p 19:10. Hvis du ber, skal du
motta åpenbaring og kjenne rikets
mysterier, L&p 42:61, 65 (1 Kor 2:7,
11–14). Den som holder mine bud, vil
bli gitt mitt rikes mysterier, L&p
63:23. For dem vil jeg åpenbare alle
mysterier, L&p 76:7. Det større preste-
dømme holder nøkkelen til rikets my-
sterier, L&p 84:19. Når han kommer,
vil Herren åpenbare skjulte ting som
intet menneske kjenner, L&p 101:32–
33. Det melkisedekske prestedømme
innbefatter å ha anledning til å motta
rikets mysterier, L&p 107:19.

MØNSTER
Et forbilde en person kan følge for å
oppnå bestemte resultater. I Skriftene
betyr mønster vanligvis et eksempel —
enten til å leve på en bestemt måte
eller til å bygge opp noe.
Herren befalte Israel å bygge et taber-
nakel etter det mønster som ble vist
Moses, 2M 25. David forklarte Salomo
hvordan han skulle bygge templet,
1 Krøn 28:11–13. På meg kunne Jesus
Kristus vise et forbilde for dem som
skulle komme til tro på ham, 1 Tim
1:16. Jeg vil gi dere et mønster i alle ting
så dere ikke blir ført vill, L&p 52:14.

MØRKE, ÅNDELIG. Se også:
Ugudelig(e)

Ugudelighet eller uvitenhet om ånde-
lige ting.
Ve dem som gjør mørke til lys, Jes 5:20
(2 Ne 15:20). Mørke dekker jorden, og
det er belgmørke over folkene, Jes

60:2. Jesus vil gi lys til dem som sitter i
mørke, Luk 1:79. Lyset skinner i mør-
ket, og mørket tar ikke imot det,
Joh 1:5 (L&p 45:7). La oss derfor avleg-
ge mørkets gjerninger og iføre oss ly-
sets rustning, Rom 13:12. Ta ikke del i
mørkets ufruktbare gjerninger, Ef 5:8–
11. Fordi dere ikke ber, blir dere ikke
ført inn i lyset, men må omkomme i
mørket, 2 Ne 32:4. Satan sprer mørkets
gjerninger, Hel 6:28–31. Mørkets mak-
ter er utbredt over jorden, L&p 38:8,
11–12. Hele verden stønner under
mørke og synd, L&p 84:49–54. Hvis
deres øye ene og alene er vendt mot
min ære, skal det ikke være noe mørke
i dere, L&p 88:67. Mørkets gjerninger
begynte å bli fremtredende blant alle
menneskenes sønner, Moses 5:55.

MØRKET UTENFOR. Se: Djevel;
Død, åndelig; Fortapelsens
sønner; Helvete

NA’AMAN. Se også: Elisa
I Det gamle testamente, den syriske
konges hærfører. Han var også spe-
dalsk. På grunn av en israelittisk tje-
nestepikes tro reiste han til Israel for å
oppsøke profeten Elisa. Fordi han yd-
myket seg, gjorde som profeten Elisa
sa og badet seg syv ganger i elven Jor-
dan, ble han helbredet for sin spe-
dalskhet (2 Kong 5:1–19; Luk 4:27).

NADVERD. Se også: Dåp, døpe;
Jesus Kristus; Kors; Levende
vann; Livets brød; Offer; Siste
måltid; Forsoning

For siste-dagers hellige er nadverd en
ordinans hvor man nyter brød og
vann til minne om Kristi sonoffer. Brø-
det som brytes, forestiller hans lege-
me, mens vannet forestiller det blod
han utgjøt for å sone for våre synder
(1 Kor 11:23–25; L&p 27:2). Når verdi-
ge medlemmer av Kirken tar nadver-
den, lover de å påta seg Kristi navn,
alltid minnes ham og holde hans bud.
I denne ordinansen fornyer Kirkens
medlemmer sin dåpspakt.

Under det siste måltid forklarte
Jesus nadverdens ordinans da han
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spiste sammen med de tolv apostler
(Mat 26:17–28; Luk 22:1–20).
Jesus tok et brød og velsignet det, og
han tok en kalk og takket, Mat 26:26–
28 (Mark 14:22–24; Luk 22:19–20). Den
som eter mitt kjød og drikker mitt
blod, har evig liv, Joh 6:54. Den som
eter og drikker uverdig, eter og drik-
ker fordømmelse over sin sjel, 1 Kor
11:29, (3 Ne 18:29). Jesus underviste
sine tolv disipler blant nephittene om
nadverden, 3 Ne 18:1–11. Jesus lærte
sine disipler at de skulle forby uverdi-
ge mennesker å ta del i nadverden,
3 Ne 18:28–29 (Mormon 9:29). Nad-
verdsbønnene gjengitt, Moroni 4–5
(L&p 20:75–79). Nadverden skal forret-
tes av en prest eller eldste, L&p 20:46,
76. Lærere og diakoner har ikke myn-
dighet til å forrette nadverden, L&p
20:58. Andre drikker enn vin kan bru-
kes til nadverden, L&p 27:1–4.

NAFTALI. Se også: Israel; Jakob,
sønn av Isak

Den femte av Jakobs tolv sønner og
Bilhas annen sønn. Bilha var Rakels
trellkvinne (1M 30:7–8). Naftali hadde
fire sønner (1 Krøn 7:13).
Naftalis stamme: Den velsignelsen Naf-
tali fikk av Jakob, er gjengitt i 1M 49:21,
og den Naftalis stamme fikk av Moses,
i 5M 33:23.

NAHUM

En profet fra Galilea i Det gamle testa-
mente som skrev sine profetier en eller
annen gang mellom år 642 og 606 f.Kr.
Nahums bok: I kapittel 1 hører vi om at
jorden skal brennes ved det annet
komme, og om Herrens barmhjertig-
het og makt. Kapittel 2 forteller om
ødeleggelsen av Ninive, som er et for-
varsel om hva som skal skje i de siste
dager. I kapittel 3 fortelles det videre
om Ninives sørgelige ødeleggelse.

NASARET. Se også: Jesus Kristus
En landsby som ligger i høydedraget
vest for Gennesaret-sjøen. Sitt første

hjem hadde Jesus i Nasaret (Mat 2:23).
Jesus underviste i synagogen i Nasa-
ret og sa det var en oppfyllelse av pro-
fetien i Jesaja 61:1–2 (Mat 13:54–58;
Mark 6:1–6; Luk 4:16–30).

NATAN. Se også: David
En profet i Det gamle testamente som
levde på kong Davids tid. Da David
tilbød seg å bygge et tempel for Her-
ren, ba Herren Natan fortelle David at
han ikke skulle bygge det. Natan ref-
set også David for å ha forvoldt en av
sine krigeres, Urias, død og for å ha
tatt Urias hustru, Batseba (2 Sam 12:1–
15; L&p 132:38–39). Sadok og Natan
salvet Davids sønn Salomo til konge
(1 Kong 1:38–39, 45).

NATANAEL. Se også: Bartolomeus
En av Kristi apostler og en venn av
Filip i Det nye testamente (Joh 1:45–
51). Han kom fra Kana i Galilea (Joh
21:2). Kristus sa at Natanael var en is-
raelitt som det ikke var svik i (Joh
1:48). Vanligvis anser man Natanael
og Bartolomeus for å være samme per-
son (Mat 10:3; Mark 3:18; Luk 6:14;
Joh 1:44–52).

NATURLIGE MENNESKE. Se også:
Fall, Adam og Evas; Født på ny,
født av Gud; Kjødelig

En person som velger å la seg påvirke
av kjødets lidenskaper, begjær, lyster
og følelser istedenfor å bli ledet av
Den Hellige Ånds tilskyndelser. En
slik person kan forstå fysiske ting,
men ikke åndelige. Alle mennesker er
kjødelige — eller dødelige — på
grunn av Adam og Evas fall. Enhver
som ønsker å slutte å være et naturlig
menneske, må bli født på ny ved Jesu
Kristi forsoning.
Det naturlige menneske mottar ikke
det som er av Ånden, 1 Kor 2:14. Det
naturlige menneske er en fiende av
Gud og skulle avlegges, Mosiah 3:19.
Den som holder fast ved sin egen kjø-
delige natur, forblir i sin falne tilstand,
Mosiah 16:5 (Alma 42:7–24; L&p
20:20). Hvilket naturlig menneske vet
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disse ting? Alma 26:19–22. Naturlige
eller kjødelige mennesker er uten Gud
i verden, Alma 41:11. På grunn av
hans overtredelse ble mennesket ån-
delig død, L&p 29:41. Heller ikke kan
noe naturlig menneske tåle Guds nær-
vær, L&p 67:12. Og mennesket begyn-
te å bli kjødelig, sanselig og djevelsk,
Moses 5:13 (Moses 6:49).

NAUVOO, ILLINOIS (USA)
En by de siste-dagers-hellige grunnla i
delstaten Illinois i 1839. Den ligger
ved elven Mississippi, ca. 300 km opp-
over elven fra St. Louis.

På grunn av forfølgelser i delstaten
Missouri flyttet de hellige ca. 300 km.
mot nordøst, krysset elven Mississip-
pi og fortsatte videre inn i Illinois,
hvor forholdene var gunstigere. Til
slutt kjøpte de hellige jord i nærheten
av den lite utviklede byen Commerce.
Dette området var praktisk talt et
sumplandskap med bare noen få, en-
kle bygninger. De hellige drenerte jor-
den og bygget boliger. Joseph Smith
og hans familie flyttet inn i et lite tøm-
merhus. Bynavnet Commerce ble for-
andret til Nauvoo, som på hebraisk
betyr “vakker”.

Flere kapitler i Lære og pakter ble
nedtegnet i Nauvoo (L&p 124–129, 132,
135). De hellige ble bedt om å bygge et
tempel i Nauvoo (L&p 124:26–27). De
bygget templet og organiserte Sions
staver før de ble drevet bort fra sine
hjem i 1846. Denne forfølgelsen førte
til at de hellige forlot området og satte
kursen vestover.

NAVN, KIRKENS. Se: Jesu Kristi
Kirke av Siste Dagers Hellige;
Kirken, dens navn

NEBUKADNESAR. Se også: Babel,
Babylon; Daniel

I Det gamle testamente, konge av Ba-
bylon (604–561 f.Kr.), som undertryk-
te Juda (2 Kong 24:1–4) og beleiret
Jerusalem (2 Kong 24:10–11). Profeten
Lehi fikk beskjed om å flykte fra Jeru-
salem ca. år 600 f.Kr. for å unngå at

Nebukadnesar førte ham som fange til
Babylon (1 Ne 1:4–13) sammen med
kong Sidkia og hans folk (2 Kong 25:1,
8–16, 20–22). Daniel tydet Nebukad-
nesars drømmer (Dan 2; 4).

NEDSENKNING. Se: Dåp, døpe —
Dåp ved nedsenkning

NEHEMJA
En israelitt og adelsmann i Babylon i
Det gamle testamente (levitt eller av
Juda stamme) som hadde stillingen
som munnskjenk ved Artaxerxes’
hoff, og som av ham fikk en kongelig
fullmakt som ga ham myndighet til å
bygge opp igjen Jerusalems murer.
Nehemjas bok: Denne boken er en fort-
settelse av Esras bok. Den inneholder
en beretning om fremdrift og vanskelig-
heter forbundet med arbeidet i
Jerusalem etter at jødene vendte tilba-
ke fra det babylonske fangenskap. I
kapittel 1–7 hører vi om Nehemjas før-
ste besøk til Jerusalem og om gjenopp-
byggingen av bymurene til tross for
stor motstand. Kapittel 8–10 forteller
om de religiøse og sosiale reformer
Nehemja forsøkte å innføre. I kapittel
11–13 finnes en liste over navn på dem
som er verdige, og en beretning om inn-
vielsen av muren. I kapittel 13 vers 4–31
besøker Nehemja Jerusalem for annen
gang etter å ha vært borte i tolv år.

NEHOR. Se også: Antikrist;
Prestelist

En ond mann i Mormons bok. Nehor
var en av de første som praktiserte
prestelist blant nephittene. Etter å ha
undervist i falsk lære og drept Gideon,
ble Nehor henrettet for sine forbrytel-
ser (Alma 1). Nehors tilhengere fort-
satte å praktisere hans onde gjerninger
og lære lenge etter at Nehor var død.
Alma og Amulek ble fengslet av en
dommer etter ordre av Nehor,
Alma 14:14–18. De som ble drept, til-
hørte Nehors tro, Alma 16:11. Mange
tilhørte Nehors orden, Alma 21:4. De
fleste av dem som drepte sine brødre,
tilhørte Nehors orden, Alma 24:28.
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NEPHI, SØNN AV HELAMAN.
Se også: Helaman, sønn av
Helaman; Lehi, nephitt og
misjonær

En stor profet og misjonær blant ne-
phittene i Mormons bok.
Var Helamans eldste sønn, Hel 3:21.
Ble valgt til øverste dommer, Hel 3:37.
Han og hans bror, Lehi, omvendte man-
ge lamanitter til evangeliet, Hel 5:18–
19. Ble omkranset av ild og løslatt fra
fengslet, Hel 5:20–52. Ba fra sitt tårn i
hagen, Hel 7:6–10. Avslørte hvem som
hadde myrdet den øverste dommeren,
Hel 8:25–28; 9:1–38. Fikk stor makt av
Herren, Hel 10:3–11. Ba Herren sende
hungersnød og om å bringe den til
opphør, Hel 11:3–18.

NEPHI, SØNN AV LEHI. Se også:
Lehi, Nephis far; Nephitter

I Mormons bok en rettferdig sønn av
Lehi og Sariah (1 Ne 1:1–4; 2:5). Nephi
hadde stor tro på Guds ord (1 Ne 3:7)
og var en stor profet, førte mange opp-
tegnelser og var en stor leder av sitt folk.
Var lydig og ba i tro, 1 Ne 2:16. Vendte
tilbake til Jerusalem for å hente mes-
singplatene, 1 Ne 3–4. Vendte tilbake
til Jerusalem for å føre Ishmaels fami-
lie ut i villmarken, 1 Ne 7. Så det sam-
me syn som Lehi, 1 Ne 10:17–22; 11. Så
sitt folks fremtid i et syn og at evangeliet
ville bli gjengitt, 1 Ne 12–13. Forklarte
synet om livets tre, 1 Ne 15:21–36. Brakk
buen sin, men greide ved tro å skaffe
føde, 1 Ne 16:18–32. Bygget et skip og
reiste til det lovede land, 1 Ne 17–18.
Nephitter og lamanitter skilte lag,
2 Ne 5. Bar et siste vitnesbyrd, 2 Ne 33.
Nephis første bok: Kapittel 1 til 18:8
handler for det meste om profeten Le-
hi og hans familie som forlot Jerusa-
lem. De reiste gjennom en gold ørken
og kom til slutt frem til havet. 1 Nephi
18:9–23 beretter om deres reise til
det lovede land, og at de ble ledet av
Herren, selv om Laman og Lemuel
gjorde opprør. Kapittel 19–22 forkla-
rer hvorfor Nephi førte opptegnelser
(1 Ne 6:1–6; 19:18) — for å overtale alle

til å huske Herren sin Forløser. Han
siterte Jesaja (1 Ne 20–21) og forklarte
Jesajas budskap i håp om at alle kunne
lære å kjenne Jesus Kristus som sin
Frelser og Forløser (1 Ne 22:12).
Nephis annen bok: Kapittel 1–4 innehol-
der noen av Lehis siste læresetninger
og profetier før han dør, blant annet
velsigner han sine sønner og deres et-
terkommere. Kapittel 5 forklarer
hvorfor nephittene skilte lag med la-
manittene. Nephittene bygget et tem-
pel, underviste i Moseloven og førte
opptegnelser. Kapittel 6–10 innehol-
der hva Nephis yngre bror, Jakob,
skrev. Jakob ga en oversikt over Judas
historie og profeterte om Messias. Noe
av det var tatt fra det profeten Jesaja
skrev. I kapittel 11–33 skrev Nephi
ned sitt vitnesbyrd om Kristus, Jakobs
vitnesbyrd, profetier om de siste da-
ger og gjenga flere kapitler fra Jesajas
bok i Det gamle testamente.

NEPHIS PLATER. Se: Plater

NEPHI, SØNN AV NEPHI, SØNN
AV HELAMAN. Se også:
Disippel; Nephi, sønn av
Helaman

En av de tolv disipler den oppstandne
Jesus Kristus valgte seg blant nephit-
tene i Mormons bok (3 Ne 1:2–3; 19:4).
Dette er en profet som ba kraftig til
Herren på vegne av sitt folk. Nephi
hørte Herrens røst (3 Ne 1:11–14). Han
ble også besøkt av engler, drev ut
djevler, oppvakte sin bror fra de døde
og bar et vitnesbyrd som ingen kunne
betvile (3 Ne 7:15–19; 19:4). Nephi før-
te opptegnelsen med hellig skrift
(3 Ne 1:2–3).
3. Nephis bok: En bok i Mormons bok,
skrevet av Nephis sønn, Nephi. Kapit-
tel 1–10 viser at profetier om Herrens
komme går i oppfyllelse. Tegnet på
Kristi fødsel ble gitt, folket omvendte
seg, men deretter vendte de tilbake til
sin ugudelighet. Til slutt forteller uvær,
jordskjelv, voldsomme stormer og sto-
re ødeleggelser om at Kristus var død.
Kapittel 11–28 forteller om Kristus
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som besøker det amerikanske konti-
nent. Dette er den sentrale del av
3. Nephi. Mye av det han sa, er det
samme som han sa i sine taler slik de
er gjengitt i Bibelen (f.eks. Mat 5–7 og
3 Ne 12–14). Kapittel 29–30 er Mor-
mons ord til nasjonene i de siste dager.
4. Nephis bok: Denne boken har bare 49
vers — alle i ett kapittel — og likevel
dekker den nesten tre hundre år av
nephittenes historie (34–321 e.Kr.).
Flere generasjoner forfattere, deriblant
Nephi, ga sine bidrag til denne oppteg-
nelsen. I vers 1–19 fortelles det at da
den oppstandne Kristus hadde besøkt
dem, ble alle nephitter og lamanitter
omvendt til evangeliet, og det hersket
fred, kjærlighet og harmoni. De tre ne-
phittene, disipler som Kristus hadde
sagt skulle få være på jorden til hans
annet komme (3 Ne 28:4–9), betjente
folket. Nephi overlot opptegnelsen til
sin sønn, Amos. Vers 19–47 forteller
om Amos, som virket i 84 år, og om
hans sønn, Amos, som virket i 112 år. I
år 201 e.Kr. begynte stolthet å skape
problemer blant folket, som delte seg i
klasser og bygget opp falske kirker for
egen vinnings skyld (4 Ne 1:24–34).

De siste versene i 4 Nephi viser at
folket igjen var blitt ugudelig (4 Ne
1:35–49). I år 305 e.Kr. døde Amos som
var sønn av Amos, og hans bror, Am-
maron, skjulte alle de hellige opptegnel-
ser så de kunne oppbevares trygt.
Ammaron overlot senere opptegnelsene
til Mormon som skrev ned mange begi-
venheter fra sitt eget liv og deretter for-
kortet opptegnelsen (Mormon 1:2–4).

NEPHITTER. Se også: Lamanitter;
Mormons bok; Nephi, sønn av
Lehi

En gruppe mennesker i Mormons bok.
Mange av dem var etterkommere av
profeten Nephi som var Lehis sønn.
De skilte lag med lamanittene og var
stort sett mer rettferdige enn dem.
Imidlertid ble de til slutt på grunn av
ugudelighet utryddet av lamanittene.
Nephittene skilte lag med lamanitte-

ne, 2 Ne 5:5–17. Alle som ikke var la-
manitter, var nephitter, Jak bok 1:13.
Nephittene var inspirert av en bedre
sak, Alma 43:6–9, 45. Nephittene had-
de aldri vært lykkeligere enn på Moro-
nis tid, Alma 50:23. Nephittene ble
reddet på grunn av de rettferdiges bøn-
ner, Alma 62:40. Nephittene begynte å
synke ned i vantro, Hel 6:34–35. Jesus
underviste og virket blant nephittene,
3 Ne 11:1–28;12. Alle ble omvendt til
Herren og hadde alt felles, 4 Ne 1:2–3.
Det var ingen strid, de hadde Guds
kjærlighet i sine hjerter og var et meget
lykkelig folk, 4 Ne 1:15–16. Nephitte-
ne begynte å bli stolte og selvgode,
4 Ne 1:43. Det var blod og blodbad
over hele landet, Mormon 2:8. Nephit-
tene ble stadig mer ugudelige, og
Mormon nektet å lede dem, Mormon
3:9–11. Alle nephitter — unntatt 24 —
ble drept, Mormon 6:7–15. Alle ne-
phitter som ikke ville fornekte Kris-
tus, ble drept, Moroni 1:2. Nephittene
ble utryddet på grunn av ugudelighet
og synd, L&p 3:18. Vokt dere for stolt-
het, så dere ikke blir som nephittene i
fordums tid, L&p 38:39.

NEPHITTISKE DISIPLER, TRE.
Se også: Disippel; Forvandlede
skapninger; Nephitter

Tre av de disipler Kristus valgte seg
blant nephittene og som Mormons bok
forteller om.
Herren ga de samme velsignelser til
disse disiplene som til Johannes den
elskede — at de måtte få bli på jorden
for å bringe sjeler til Kristus inntil
Herren kommer tilbake. De ble for-
vandlet så de ikke kunne føle smerte
— heller ikke kunne de dø (3 Ne 28).
Kristus oppfylte de tre disiplenes øn-
ske om å få bli på jorden til hans kom-
me, 3 Ne 28:1–9. De skulle ikke lide
dødens smerter og ikke ha sorg,
3 Ne 28:7–9. De skulle ha en fylde av
glede, 3 Ne 28:10. De ble midlertidig
tatt opp til himmelen, 3 Ne 28:13–17.
De betjente folket og ble forfulgt,
3 Ne 28:18–23. De betjente Mormon,
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3 Ne 28:24–26 (Mormon 8:10–11). De
vil betjene hedningefolkene, jødene,
de adspredte stammene og alle nasjo-
ner, 3 Ne 28:27–29. Satan har ingen
makt over dem, 3 Ne 28:39.

NESTEKJÆRLIGHET. Se også:
Kjærlighet; Medlidenhet;
Tjeneste; Velferd

Kristi rene kjærlighet (Moroni 7:47).
Den kjærlighet Kristus har for menne-
skenes barn og som menneskenes barn
skulle ha for hverandre (2 Ne 26:30;
33:7–9; Ether 12:33–34). Den høyeste,
edleste og sterkeste form for kjærlig-
het, ikke bare en hengivenhet.
Kunnskapen oppblåser, men kjærlig-
heten oppbygger, 1 Kor 8:1. Kjærlig-
heten, den rene kjærlighet, overgår
nesten alt annet, 1 Kor 13. Budets en-
demål er kjærlighet av et rent hjerte,
1 Tim 1:5. Legg til broderkjærligheten,
kjærlighet til alle, 2 Pet 1:7. Herren har
befalt at alle mennesker skulle ha kjær-
lighet, 2 Ne 26:30 (Moroni 7:44–47). Se
til at dere har tro, håp og kjærlighet,
Alma 7:24. Den omsorg som Herren har
for menneskene, er kjærlighet, Ether
12:33–34. Uten kjærlighet kan menne-
skene ikke arve det sted som du har
beredt i din Faders boliger, Ether
12:34 (Moroni 10:20–21). Moroni skrev
ned Mormons ord om tro, håp og kjær-
lighet, Moroni 7. Kjærlighet gjør men-
nesket skikket til Herrens arbeide,
L&p 4:5–6 (L&p 12:8). Ikle dere kjær-
lighetens bånd, L&p 88:125. La ditt in-
dre være fylt av kjærlighet til alle
mennesker, L&p 121:45.

NIDKJÆR. Se også: Misunnelse
Slik det er brukt i Skriftene, betyr ordet
nidkjær: Å være brennende og ha
inderlige og dype følelser for noen
eller noe.
Jeg, Herren, er en nidkjær Gud, 2M
20:5 (5M 5:9; 6:15; Mosiah 11:22). Jeg
vil vise meg nidkjær for mitt hellige
navn, Esek 39:25. Jeg er nidkjær for
Jerusalem og for Sion, Sak 1:14. Nid-
kjær er mannens vrede, Ord 6:32–35.

NIKODEMUS. Se også: Fariseere
I Det nye testamente, en av jødenes
rettferdige herskere og en fariseer (til-
hørte sannsynligvis det jødiske råd
eller Sanhedrin) (Joh 3:1).
Han kom til Jesus om natten, Joh 3:1–
21. Han forsvarte Kristus for fariseer-
ne, Joh 7:50–53. Han hadde med seg
en velluktende salve til Jesu gravsted,
Joh 19:39–40.

NINIVE. Se også: Assyria; Jonas
I Det gamle testamente hovedstaden i
Assyria og i over 200 år et stort han-
delssentrum på østbredden av elven
Tigris. Den falt da det assyriske impe-
rium gikk til grunne i år 606 f.Kr.
Sankerib, som var konge i Assyria,
bodde i Ninive, 2 Kong 19:36. Jonas
ble sendt for å kalle byen til omven-
delse, Jon 1:1–2 (Jon 3:1–4). Folket i
Ninive omvendte seg, Jon 3:5–10. For
jødene brukte Kristus Ninive som et
eksempel på omvendelse, Mat 12:41.

NOAH, PATRIARK I BIBELEN.
Se også: Ark; Gabriel; Regnbue;
Vannflommen på Noahs tid

I Det gamle testamente, sønn av Lam-
ek og den tiende patriark fra Adam
(1M 5:29–32). Han vitnet om Kristus
og forkynte omvendelse for en ugude-
lig generasjon. Da folket forkastet
hans budskap, befalte Gud ham å byg-
ge en ark hvor han kunne huse sin fa-
milie og alle dyrene når jorden ble
dekket av vann for å utrydde de ugu-
delige (1M 6:13–22; Moses 8:16–30).
Profeten Joseph Smith lærte at Noah
er engelen Gabriel og kommer nest et-
ter Adam når det gjelder å inneha nøk-
lene til frelse.
Han og hans sønner Jafet, Sem og
Kam, samt deres hustruer, ble reddet
da de bygget en ark på Guds befaling,
1M 6–8 (Heb 11:7; 1 Pet 3:20). Pakten
Herren hadde sluttet med Enok, ble
fornyet med Noah, 1M 9:1–17 (Moses
7:49–52; JSO, 1M 9:15, 21–25). Noah ble
ordinert til prestedømmet av Metusa-
lah da han var ti år gammel, L&p
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107:52. Menneskene forsøkte å ta hans
liv, men Guds kraft reddet ham, Moses
8:18. Han forkynte rettferdighet og
underviste i Jesu Kristi evangelium,
Moses 8:19, 23–24 (2 Pet 2:5).

NOAH, SØNN AV ZENIFF
En ugudelig konge i Mormons bok
som hersket over en gruppe nephitter
i Nephis land.
Noah begikk mange synder, Mosiah
11:1–15. Han bestemte at profeten
Abinadi skulle drepes, Mosiah 13:1
(Mosiah 17:1, 5–20). Noah ble brent til
døde, Mosiah 19:20.

NO’OMI. Se også: Rut
I Det gamle testamente, en rettferdig
kvinne og Elimeleks hustru (Rut 1–4).
Elimelek og No÷omi tok sin familie
med seg til Moab for å unnslippe en
hungersnød. Etter at Elimelek og hen-
nes to sønner var døde, vendte No÷omi
tilbake til Betlehem sammen med sin
svigerdatter, Rut.

NYE OG EVIGE PAKT. Se også: Pakt
Fylden av Jesu Kristi evangelium
(L&p 66:2). Den er ny hver gang den
åpenbares på ny etter en periode med
frafall. Den er evig i den forstand at
den er Guds pakt som mennesker i alle
evangelieutdelinger har kunnet nyte
godt av hvis de var villige til å ta imot
den. Den nye og evige pakt ble åpen-
bart igjen til jordens mennesker av Je-
sus Kristus gjennom profeten Joseph
Smith. Den inneholder hellige ordi-
nanser som forrettes ved prestedøm-
mets myndighet — som f. eks. dåp og
tempelekteskap — og som tilveiebrin-
ger mennesket frelse, udødelighet og
evig liv. Når menneskene tar imot
evangeliet og lover å holde Guds bud,
slutter Gud en pakt med dem og lover
å gi dem velsignelsene i sin nye og
evige pakt.
Jeg vil opprette min pakt mellom meg
og deg, 1M 17:7. Jeg gjør en pakt med
ham at han skal ha et evig prestedøm-
me, 4M 25:13. Folket forandret ordi-
nansene og brøt den evige pakt, Jes

24:5 (L&p 1:15). Jeg vil opprette en
evig pakt med dere, Jes 55:3 (Jer
32:40). En evig pakt skal det være,
Esek 37:26. Herren sluttet en ny pakt,
den gamle var foreldet, Heb 8:13. Jesus
er mellommannen for en ny pakt, Heb
12:24 (L&p 76:69). Dette er en ny og
evigvarende pakt, L&p 22:1. Jeg har
sendt min evige pakt til verden, L&p
45:9 (L&p 49:9). Herren sendte fylden
av sitt evangelium, sin evige pakt, L&p
66:2 (L&p 133:57). For å oppnå den
høyeste grad i det celestiale rike må et
menneske inngå i den nye og evige
ekteskapspakt, L&p 131:1–2. Den nye
og evige pakt ble innstiftet for Herrens
herlighets fylde, L&p 132:6, 19.

NØKLER, PRESTEDØMMETS.
Se også: Første presidentskap;
Prestedømme; Utdeling
(evangeliet)

Nøkler er retten til å presidere, eller
det er den fullmakt som er gitt til men-
nesket fra Gud, til å styre, kontrollere
og lede Guds prestedømme på jorden.
Prestedømsbærere som kalles til å
presidere i stillinger, mottar nøkler fra
dem som har myndighet over dem.
Prestedømsbærere bruker prestedøm-
met bare innenfor de grenser som er
trukket opp av dem som innehar nøk-
lene. Kirkens president innehar alle
prestedømmets nøkler (L&p 107:65–
67, 91–92; 132:7).
Peter mottok rikets nøkler, Mat 16:19.
Mikael (Adam) mottok nøklene til
frelse under ledelse av Jesus Kristus,
L&p 78:16. Rikets nøkler tilhører all-
tid Det første presidentskap, L&p
81:2. Det melkisedekske prestedømme
har nøklene til rikets mysterier og til
kunnskapen om Gud, L&p 84:19.
Joseph Smith og Oliver Cowdery mot-
tok nøklene til Israels innsamling, Abra-
hams evangelium og beselingskraften,
L&p 110:11–16. De tolv apostler inne-
har spesielle nøkler, L&p 112:16. Det
første presidentskap og De tolv har
nøklene til evangelieutdelingen i tide-
nes fylde, L&p 112:30–34. Prestedøm-
mets embedsmenn har nøkler, L&p
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124:123. Den som har nøkler, kan få
kunnskap, L&p 128:11. Det aronske
prestedømme har nøklene til englers
betjening, omvendelsens evangelium
og til dåp, JS—H 1:69 (L&p 13).

NÅDE. Se også: Barmhjertig(het);
Frelse; Jesus Kristus; Forsoning

Den kraft fra Gud som gjør det mulig
for menneskene å bli velsignet 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. Alle dødelige mennesker
trenger guddommelig nåde på grunn
av Adams fall og på grunn av menne-
skenes svakhet.

Nåden og sannheten kom ved Jesus
Kristus, Joh 1:17. Ved Kristi nåde skal
vi bli frelst, Apg 15:11 (Rom 3:23–24;
L&p 138:14). Ved tro har vi fått adgang
til hans nåde, Rom 5:2. For av nåde er
dere frelst, ved tro, Ef 2:8. Guds nåde
er åpenbart til frelse, Tit 2:11. Tre med
frimodighet frem for nådens trone, Heb
4:16. Gud gir de ydmyke nåde, 1 Pet
5:5. Ingen kan bo i Guds nærhet uten
at det skjer ved den hellige Messias’
fortjeneste, barmhjertighet og nåde,
2 Ne 2:8. Det er bare i og gjennom Guds
nåde at menneskene blir frelst, 2 Ne
10:24. Det er ved nåde vi blir frelst
etter at vi har gjort alt det vi kan, 2 Ne
25:23. Det er ved hans nåde at vi har
kraft til å gjøre dette, Jak bok 4:7.
Menneskene kan føres tilbake nåde for
nåde ifølge sine gjerninger, Hel 12:24.
Min nåde er tilstrekkelig for alle de
saktmodige og alle som ydmyker seg,
Ether 12:26–27. Moroni ba Herren vise
hedningefolkene nåde så de kunne ha
kjærlighet, Ether 12:36, 41. Ved Guds
nåde er dere fullkomne i Kristus,
Moroni 10:32–33. Jesus mottok nåde
for nåde, L&p 93:12–13, 20.

OBADJA

En profet i Det gamle testamente som
forutsa dommedag over Edom. Han

profeterte muligens i Jorams regje-
ringstid (848–844 f. Kr), eller under
babylonernes invasjon i 586 f.Kr.
Obadjas bok: En bok i Det gamle testa-
mente. Den har bare ett kapittel, og der
skriver Obadja om Edoms fall og profe-
terte at frelsere skal stå på Sions berg.

OBED. Se også: Boas; Rut
I Det gamle testamente sønn av Boas
og Rut. Han ble Isais far som igjen ble
far til kong David (Rut 4:13–17, 21–22).

OFFER. Se også: Blod; Jesus Kristus;
Nadverd; Forsoning;
Sønderknust hjerte

I fordums tid betydde offer at noe eller
noen ble gjort hellig. I våre dager har
det fått den betydning at man gir av-
kall på eller avstår fra verdslige ting til
fordel for Herren og hans rike. Med-
lemmer av Herrens kirke skulle være
villige til å ofre alt for Herren. Joseph
Smith sa at “en religion som ikke kre-
ver at man ofrer alt, vil aldri ha til-
strekkelig kraft til å frembringe den
tro som er nødvendig for liv og frel-
se”. Sett i evighetens perspektiv vil de
velsignelser man oppnår ved å ofre,
være større enn noe man gir avkall på.

Etter at Adam og Eva ble utstøtt fra
Edens hage, ga Herren dem offerlo-
ven. I denne loven ble de befalt å ofre
den førstefødte i sin hjord — et offer
som symboliserte offeret av Guds en-
bårne Sønn (Moses 5:4–8). Denne
praksis fortsatte til Jesus Kristi død,
som gjorde slutt på ofring av dyr som
en ordinans i evangeliet (Alma 34:13–
14). I Kirken i dag tar medlemmene
del i nadverden og nyter brød og vann
til minne om Jesu Kristi offer. Med-
lemmene av Kristi kirke i dag blir også
bedt om å ofre et sønderknust hjerte
og en angrende ånd (3 Ne 9:19–22).
Det betyr at de er ydmyke, omvender
seg og er villige til å adlyde Guds bud
og befalinger.
Abraham bandt sin sønn, Isak, og la
ham på alteret, 1M 22:1–18 (Jak bok
4:5). Du skal ofre dine brennoffer,
2M 20:24. De dyr som skal ofres, må
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være uten lyte, 5M 15:19–21. Lydighet
er bedre enn offer, 1 Sam 15:22. Kjærlig-
het er mer enn alle brennoffer og slakt-
offer, Mark 12:32–33. Vi er helliggjort
gjennom Kristi offer, Heb 10:10–14.
Kristus ofret seg selv som et offer for
synd, 2 Ne 2:6–7. Dette store og siste
offer vil være Guds Sønn og vil være
altomfattende og evig, Alma 34:8–14.
Ofre ikke mer brennoffer, men ofre til
Gud et sønderknust hjerte og en ang-
rende ånd, 3 Ne 9:19–20 (Sal 51:18–19;
L&p 59:8). I dag er en offerdag, L&p
64:23 (L&p 97:12). Alle som er villige
til å holde sine pakter ved å ofre, vil
Herren ta imot, L&p 97:8. Joseph F.
Smith så de rettferdiges ånder som
hadde frembragt offer i likhet med
Frelserens offer, L&p 138:13. Forløs-
ning ble tilveiebragt gjennom Guds
Sønns offer på korset, L&p 138:35.

OFFERGAVER, OFFER. Se også:
Almisser; Faste; Offer; Tiende;
Velferd

En gave til Herren. I Det gamle testa-
mente blir ordet brukt for å henvise til
slaktoffer eller brennoffer. I dag bru-
ker Kirken fasteoffer og andre frivilli-
ge offergaver (herunder tid, talenter
og eiendeler) for å hjelpe de fattige og
til andre verdige formål.
Dere har ranet tiende og offergaver fra
meg, Mal 3:8–10. Forlik deg først med
din bror, kom så og bær ditt offer frem,
Mat 5:23–24. Ofre hele deres sjel som
et offer til Kristus, Omni 1:26. Hvis noen
gir en gave og ikke gjør det med ærlig
hensikt, gavner det ham intet, Moroni
7:6. Prestedømmets nøkler vil aldri bli
tatt bort før Levis sønner igjen ofrer et
offer til Herren i rettferdighet, L&p
13:1. På denne Herrens dag skal du ofre
dine gaver og dine sakramenter til Den
Aller Høyeste, L&p 59:12. La oss som
en kirke og et folk ofre til Herren et
offer i rettferdighet, L&p 128:24.

OFFISIELL ERKLÆRING — 1.
Se også: Ekteskap — Mangegifte;
Manifest; Woodruff, Wilford

Første del av Offisiell erklæring 1, også

kjent som Manifestet, står helt til slutt
i Lære og pakter. Den ble gitt av presi-
dent Wilford Woodruff og lest opp for
medlemmene på Kirkens generalkon-
feranse 6. oktober 1890. I henhold til
en rekke forskjellige lover var mange-
gifte forbudt i De forente stater fra
1862 og i 25 år fremover. I et syn og en
åpenbaring viste Herren Wilford
Woodruff hva som ville skje hvis de
hellige ikke sluttet med mangegifte.
Manifestet kunngjorde formelt at
mangegifte ikke lenger ble praktisert.

OFFISIELL ERKLÆRING — 2.
Se også: Kimball, Spencer W.;
Prestedømme

En doktrinær kunngjøring om hvem
som kan ha Guds prestedømme og
som nå står helt til slutt i Lære og pak-
ter. I begynnelsen av juni 1978 åpen-
barte Herren for president Spencer W.
Kimball at prestedømmet kunne gis til
alle verdige mannlige medlemmer av
Kirken. Dette medførte at prestedøm-
mets og templets velsignelser ble til-
gjengelige for alle verdige menn uansett
rase eller hudfarve. Den 30. september
1978 ble denne erklæringen lest opp
på Kirkens generalkonferanse og ble
enstemmig godtatt.

OLIVENTRE. Se også: Israel; Olje
Et vanlig tre i Israel og en viktig res-
surs i jordbruksøyemed i Bibelens
land. Både treverk, frukt og olje blir
benyttet. I Skriftene brukes oliventreet
oftest for å symbolisere Israels hus.
Israels hus blir sammenlignet med et
oliventre hvis grener er brukket av og
adspredt, 1 Ne 10:12 (1 Ne 15:12). Her-
ren sammenlignet Israels hus med et
dyrket oliventre, Jak bok 5–6. Joseph
Smith kalte åpenbaringen i kapittel 88
Olivenbladet, kapittelsammendraget i
L&p 88. En adelsmann ba sine tjenere
gå inn i hans olivenhage og plante tolv
oliventrær, L&p 101:43–62.

OLJE. Se også: Oliventre; Salve;
Salving av syke

Når olje er nevnt i Skriftene, er det
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vanligvis olivenolje man mener. Fra
gammeltestamentelig tid, er olivenolje
blitt brukt til ritualer i templet og
tabernaklet, til salving, til lampeolje
og til mat. Olivenolje er av og til et
symbol for renhet og for Den Hellige
Ånd og dens innflytelse (1 Sam 10:1, 6;
16:13; Jes 61:1–3).
Presten skal stryke olje på den høyre
ørelapp, 3M 14:28–29. Herren sendte
meg for å salve deg til konge over hans
folk, 1 Sam 15:1. Enkens krukke med
olje ble ikke tom, 1 Kong 17:10–16.
Herren salver mitt hode med olje,
Sal 23:5. De salvet mange syke med
olje, Mark 6:13. La eldstene be for ham
og salve ham med olje, Jak brev 5:13–
15. Sørg for at deres lamper er gjort
istand og brenner, og ha olje med dere,
L&p 33:17 (Mat 25:1–13).

OLJEBERGET. Se også: Getsemane
En høyde øst for dalen Kedron, øst for
Jerusalem. På vestsiden, like ved dal-
bunnen, ligger Getsemane-hagen. Bet-
fage og Betania ligger på toppen og på
østsiden. På dette fjellet fant mange
begivenheter sted som det fortelles
om i Bibelen (Mat 24:3), og det vil
også være et viktig sted i forbindelse
med det som skal skje i de siste dager
(Sak 14:3–5; L&p 45:48–54; 133:20).

OMEGA. Se: Alfa og Omega; Jesus
Kristus

OMNER. Se også: Mosiah, sønn av
Benjamin; Mosiahs sønner

En sønn av kong Mosiah i Mormons
bok. Omner dro sammen med sine
brødre for å forkynne for lamanittene
(Mosiah 27:8–11, 34–37; 28:1–9).

OMNI
I Mormons bok en nephitt som førte
opptegnelser ca. 361 f.Kr. (Jar 1:15;
Omni 1:1–3).
Omnis bok: En bok i Mormons bok som
ble oversatt fra Nephis små plater. Bo-
ken har ett eneste kapittel og gir en
beretning om krigene mellom nephit-
ter og lamanitter. Omni skrev bare de

tre første versene i boken. Deretter ble
platene overlevert til Amaron, Che-
mish, Abinadom og til slutt til Amale-
ki. Amaleki overleverte platene til
Benjamin som var konge i Zarahemla.

OMSKJÆRELSE. Se også: Pakten
med Abraham

I evangelieutdelinger i Det gamle tes-
tamente var dette det tegn på mannli-
ge israelitter som viste at pakten med
Abraham var inngått (1M 17:10–11,
23–27; JSO, 1M 17:11). Omskjærelse
ble utført ved å skjære vekk forhuden
både på mannlige spebarn og på voks-
ne menn. De som dette ble gjort på,
nøt godt av paktens privilegier, men
godtok også de ansvarsoppgaver som
var forbundet med den. Omskjærelse
som tegn på at pakten var inngått, ble
avskaffet med Kristi misjon (Moroni
8:8; L&p 74:3–7).

OMVENDE, OMVENDELSE.
Se også: Bekjenne, bekjennelse;
Disippel; Født på ny, født av
Gud; Jesus Kristus; Forsoning;
Syndsforlatelse; Sønderknust
hjerte; Tilgi

Å forandre sin tro, sitt hjerte og liv så
man godtar og retter seg etter Guds
vilje (Apg 3:19). Å omvende seg vil si
at man bevisst går inn for å oppgi sin
tidligere levemåte for å forandre seg
og bli en Kristi disippel. Omvendelsen
blir fullstendig når man angrer, blir
døpt til syndenes forlatelse, mottar
Den Hellige Ånd ved håndspåleggelse
og fortsetter å tro på Herren, Jesus
Kristus. Det naturlige menneske blir
forandret og blir en ny skapning som
er helliggjort og ren og er født på ny i
Kristus Jesus (2 Kor 5:17; Mosiah 3:19).

Sann omvendelse har sin opprinnel-
se i en kjærlighet til Gud og et oppriktig
ønske om å adlyde hans bud. Alle men-
nesker som er ansvarlige, har syndet og
må omvende seg for å fortsette videre
fremover mot frelse. Bare gjennom
Jesu Kristi forsoning kan vår omven-
delse bli virksom og godtatt av Gud.
Bekjenn for Herren, Esr 10:11. Ta deres
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onde gjerninger bort, hold opp med
å gjøre det som er ondt, Jes 1:16. Om-
vend dere og vend dere bort fra alle
deres overtredelser, Esek 18:30–31.
Omvend dere, for himlenes rike er
kommet nær, Mat 3:2. Menneskene
må omvende seg og bli som små barn,
Mat 18:3 (Mosiah 3:19). Det er glede i
himmelen over én synder som omven-
der seg, Luk 15:7. Og når du en gang
omvender deg, så styrk dine brødre,
Luk 22:32. De som mer enn gjerne
mottok hans ord, ble døpt, Apg 2:37–41.
Gud befaler alle mennesker alle steder
at de skal omvende seg, Apg 17:30
(2 Ne 9:23; 3 Ne 11:31–40; L&p 133:16).
Bedrøvelsen etter Guds sinn virker
omvendelse til frelse, 2 Kor 7:10. Om-
vend synderen fra hans villfarne vei,
Jak brev 5:20. Enos ble omvendt, Enos
1:2–5. Kong Benjamins ord bevirket en
stor forandring i folket, Mosiah 5:2
(Alma 5:12–14). Hvis han bekjenner
sine synder og omvender seg, skal du
tilgi ham, Mosiah 26:29. Hele menne-
skeheten må bli født på ny, ja født av
Gud, Mosiah 27:25. Alma og Mosiahs
sønner ble omvendt, Mosiah 27:33–
35. Da Alma hadde sluttet å tale, be-
gynte mange å omvende seg, Alma
14:1. Lamonis far ble omvendt, Alma
22:15–18. Utsett ikke deres omvendel-
sesdag, Alma 34:33. Alma fortalte
Helaman hvordan han ble omvendt,
Alma 36 (Mosiah 27:8–32). Menneske-
ne kunne ikke få del i omvendelsen
hvis det ikke var en straff, Alma 42:16.
Føl uro over dine synder, en uro som
fører til omvendelse, Alma 42:29. Ved
Guds ord og kraft var de blitt omvendt
til Herren, Alma 53:10. Omvendelse
tilveiebringer en forandring i hjertet,
Hel 15:7. Alle som ble omvendt, viste
virkelig at de hadde mottatt av Guds
Ånd og kraft, 3 Ne 7:21. Som offer til
meg skal dere ofre et sønderknust
hjerte og en angrende ånd, 3 Ne 9:20.
Fordi de trodde på Kristus da de ble
omvendt, ble de døpt med ild og med
Den Hellige Ånd, 3 Ne 9:20. Den som
omvender seg og kommer til meg som
et lite barn, ham vil jeg ta imot, 3 Ne

9:22. Omvend dere, alle jordens ender,
3 Ne 27:20. Hver gang de omvendte
seg, ble de tilgitt, Moroni 6:8. Tal ikke
om annet enn omvendelse til denne
generasjon, L&p 6:9 (L&p 11:9). Hvor
stor er ikke hans glede over den sjel
som omvender seg, L&p 18:13. Hvert
menneske må omvende seg eller lide,
L&p 19:4. Den som synder og ikke om-
vender seg, skal bli utstøtt, L&p 42:28.
De skal gå ut og forkynne omvendel-
se, og mange skal bli omvendt, L&p
44:3–4. Den som bekjenner og avstår
fra sine synder, er tilgitt, L&p 58:42–
43. De døde som omvender seg, vil bli
forløst, L&p 138:58. Vi tror på omven-
delse, Trosart 1:4.

OND TALE. Se også: Krangle;
Rykte; Sladder

Å si noe som er galt, sårende og ugu-
delig. I Skriftene skjer slik tale ofte når
man uttrykkelig har til hensikt å kren-
ke eller såre.
Hold din tunge fra ondt, Sal 34:14
(1 Pet 3:10). En falsk mann volder tret-
te, Ord 16:28. Salige (velsignet) er dere
når de spotter og lyver allslags ondt
på dere, Mat 5:11 (3 Ne 12:11). Fra
hjertet kommer onde tanker, Mat
15:19 (Mark 7:21). Mot en høvding skal
du ikke bruke ukvemsord, Apg 23:5. La
allslags ondskap være langt borte fra
dere, Ef 4:31. Baktal ikke hverandre,
Jak brev 4:11. Se til at det ikke er noen
baktalelse og ingen ond tale, L&p 20:54.

ONDE ÅNDER. Se: Ånd — Onde
ånder

OPPHOLDE KIRKENS LEDERE.
Se også: Felles samtykke

Et løfte om å støtte alle som har leden-
de stillinger i Kirken på general- og
lokalplan.
Still Josva frem for hele menigheten og
innsett ham for deres øyne, 4M 27:18–
19. Da jublet hele folket og ropte: Kon-
gen leve! 1 Sam 10:24. Tro på hans
profeter, så skal dere ha lykken med
dere, 2 Krøn 20:20. Vær lydige mot
deres veiledere og rett dere etter dem,
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Heb 13:17. Du skal bli begunstiget av
Herren fordi du ikke har knurret, 1 Ne
3:6. De som tok imot profetene, ble
spart, 3 Ne 10:12–13. Gi akt på det som
blir sagt av disse tolv, 3 Ne 12:1. Ved
min egen røst eller ved mine tjeneres
røst, det være det samme, L&p 1:38.
Hans ord skal dere motta som om de
var fra min egen munn, L&p 21:5. Den
som mottar mine tjenere, mottar meg,
L&p 84:35–38. Hver den som tar imot
meg, tar imot dem som jeg har sendt,
L&p 112:20. Hvis mitt folk ikke vil lytte
til disse menn som jeg har utpekt, skal
de ikke bli velsignet, L&p 124:45–46.

OPPHØYELSE. Se også: Celestial
herlighet; Evig liv; Krone;
Mennesket, mennesker —
Mennesket kan bli vår
himmelske Fader lik; Forsoning

Den høyeste tilstand av herlighet og
lykke i det celestiale rike.
For ditt åsyn er en fylde av glede, Sal
16:11. De er guder, ja, Guds sønner —
derfor, alle ting hører dem til, L&p
76:58–59. De hellige skal motta sin arv
og bli bli gjort lik med ham, L&p 88:107.
Disse engler adlød ikke min lov, derfor
forblir de alene og ugifte uten opp-
høyelse, L&p 132:17. Menn og kvinner
må bli viet i henhold til Guds lov for å
bli opphøyet, L&p 132:19–20. Snever
er porten og smal er veien som fører til
opphøyelse, L&p 132:22–23. Abraham,
Isak og Jakob har gått inn til sin opp-
høyelse, L&p 132:29, 37. Jeg besegler
på deg din opphøyelse, L&p 132:49.

OPPRIKTIGHET, RETTSKAFFEN-
HET. Se også: Rettferdig,
rettferdighet; Ærlig, ærlighet

Rettferdighet, ærlighet og pålitelighet.
Så lenge jeg lever lar jeg ikke min rett-
skaffenhet bli tatt fra meg, Job 27:5.
Den rettferdige vandrer uklanderlig,
Ord 20:7. De var menn som alltid var
pålitelige i hva som helst de ble betrodd,
Alma 53:20. Herren elsket Hyrum Smith
på grunn av hans hjertes oppriktighet,
L&p 124:15.

OPPRØR. Se også: Djevel; Frafall;
Knurre; Synd

Å trosse eller gå imot Herren, nekte
å følge hans utvalgte ledere og be-
visst være ulydig mot hans bud og
befalinger.
Sett dere ikke opp mot Herren, 4M 14:9.
En ond mann er bare ute etter ugagn,
Ord 17:11. Ve de gjenstridige barn, Jes
30:1. Herren forløser ikke dem som gjør
opprør mot ham og dør i sine synder,
Mosiah 15:26. Amlicittene gjorde åpent
opprør mot Gud, Alma 3:18–19. De
opprørske skal rammes av stor sorg,
L&p 1:3. Herrens vrede er opptent mot
de opprørske, L&p 56:1 (L&p 63:1–6).
Satan gjorde opprør mot Gud,
Moses 4:3.

OPPSTANDELSE. Se også: Død,
fysisk; Jesus Kristus; Legeme;
Forsoning; Udødelig,
udødelighet; Ånd

Gjenforening av ånden med det fysis-
ke legeme av kjøtt og ben etter døden.
Etter oppstandelsen vil legeme og ånd
aldri mer bli adskilt, og vedkommen-
de vil være udødelig. Alle personer
som er født på jorden, vil oppstå fordi
Jesus Kristus seiret over døden
(1 Kor 15:20–22).

Jesus Kristus var den første som
oppsto her på jorden (Apg 26:23; Kol
1:18; Åp 1:5). I Det nye testamente fin-
nes en rekke beviser for at Jesus oppsto
med sitt fysiske legeme: Hans grav var
tom, han spiste fisk og honning, han
hadde et legeme av kjøtt og ben, men-
nesker tok på ham, og englene sa han
var oppstått (Mark 16:1–6; Luk 24:1–12,
36–43; Joh 20:1–18). Åpenbaring i de
siste dager bekrefter at Kristi oppstan-
delse var en realitet og at hele menne-
skeheten skal oppstå (Alma 11:40–45;
40; 3 Ne 11:1–17; L&p 76; Moses 7:62).

Alle mennesker vil ikke oppstå til
den samme herlighet (1 Kor 15:39–42;
L&p 76:89–98), og alle vil heller ikke
oppstå samtidig (1 Kor 15:22–23; Alma
40:8; L&p 76:64–65, 85). Mange hellige
oppsto etter Kristi oppstandelse (Mat
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27:52). De rettferdige vil oppstå før de
ugudelige og vil komme frem i den
første oppstandelse (1 Tess 4:16), mens
syndere som ikke har omvendt seg, vil
komme frem i den siste oppstandelse
(Åp 20:5–13; L&p 76:85).
Etter at denne min hud er blitt øde-
lagt, skal jeg ut fra mitt kjød skue Gud,
Job 19:26 (Moses 5:10). Jeg åpner deres
graver, og lar dere stige opp, Esek 37:12.
Gravene ble åpnet, og mange legemer
sto opp, Mat 27:52–53 (3 Ne 23:9).
Herren er oppstått, Luk 24:34. En ånd
har ikke kjøtt og ben slik dere ser at jeg
har, Luk 24:39. Jeg er oppstandelsen
og livet, Joh 11:25. De tolv apostler
underviste om at Jesus var oppstått
Apg 1:21–22 (Apg 2:32; 3:15; 4:33). I
Kristus skal alle bli levendegjort,
1 Kor 15:1–22. De døde i Kristus skal
først oppstå, 1 Tess 4:16. Salig og hel-
lig er den som har del i den første opp-
standelse, Åp 20:6. Kristus nedlegger
sitt liv og tar det igjen, så han kan til-
veiebringe de dødes oppstandelse,
2 Ne 2:8 (Mosiah 13:35; 15:20; Alma
33:22; 40:3; Hel 14:15). Uten oppstan-
delsen ville vi bli underlagt Satan,
2 Ne 9:6–9. Oppstandelsen vil ha virk-
ning for alle mennesker, 2 Ne 9:22.
Abinadi underviste om den første opp-
standelse, Mosiah 15:21–26. De ugude-
lige forblir i en tilstand som om ingen
forløsning var utført, unntatt forløsnin-
gen fra dødens bånd, Alma 11:41–45.
Alma forklarer sjelens tilstand mellom
døden og oppstandelsen, Alma 40:6,
11–24. Ved Herrens komme vil de døde
som døde i Kristus komme frem, L&p
29:13 (L&p 45:45–46; 88:97–98; 133:56).
Gråt særlig over dem som ikke har noe
håp om en herlig oppstandelse, L&p
42:45. De som ikke kjente noen lov,
skal ha del i den første oppstandelse,
L&p 45:54. De skal oppstå fra de døde
for aldri mer å dø, L&p 63:49. Oppstan-
delsen fra de døde er sjelens forløsning,
L&p 88:14–16. Ånd og grunnstoff uat-
skillelig forenet mottar en fylde av
glede, L&p 93:33. Engler som er opp-
standne personer har legemer av kjøtt
og ben, L&p 129:1. Hvilken som helst

intelligens vi tilegner oss i dette liv, vil
være med oss i oppstandelsen, L&p
130:18–19.

ORD. Se: Jesus Kristus —
Foruttilværelsen, Kristus levde
før han ble født

ORDINANSER. Se også: Besegle,
besegling; Frelse; Frelse for de
døde; Slektshistorie; Tempel,
Herrens hus

Hellige ritualer og seremonier. Ordi-
nansene består av handlinger som har
åndelig betydning. Ordinanser kan
også være Guds lover og bud.

Kirkens ordinanser omfatter salving
av syke (Jak brev 5:14–15), å velsigne
nadverden (L&p 20:77, 79), dåp ved
nedsenkning (Mat 3:16; L&p 20:72–
74), velsignelse av barn (L&p 20:70), å
meddele Den Hellige Ånd (L&p 20:68;
33:15), å overdra prestedømmet (L&p
84:6–16; 107:41–52), tempelordinanser
(L&p 124:39) og ekteskap i den nye og
evige pakt (L&p 132:19–20).
Lær dem ordinansene og lovene, 2M
18:20. Følg mine bud og hold mine or-
dinanser, Esek 11:20. Folket var nøye
med å utføre Guds ordinanser, Alma
30:3. Hva vinning har det gitt oss at vi
har fulgt hans ordinanser? 3 Ne 24:13–
14. Den som ber og har en angrende
ånd, ham vil jeg ta imot hvis han adly-
der mine ordinanser, L&p 52:14–19.
Alle mennesker kan bli frelst ved å ad-
lyde evangeliets lover og ordinanser,
Trosart 1:3.
Stedfortredende ordinans: En religiøs
ordinans som utføres av en levende på
vegne av en som er død. Disse ordinan-
sene trer først i kraft når de personer
ordinansene er utført for, aksepterer
dem, holder de pakter som er forbundet
med dem, og blir beseglet ved Forjet-
telsens Hellige Ånd. Slike ordinanser
utføres i dag i templer.
Dersom de døde i det hele tatt ikke
oppstår, hvorfor lar de seg da døpe for
dem? 1 Kor 15:29. Dåp for de døde
skal utføres i templer, L&p 124:29–36.
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Åndene i åndeverdenen ble undervist
om stedfortredende dåp til syndenes
forlatelse, L&p 138:29–34.

ORDINERE, ORDINASJON.
Se også: Embede, embedsmann;
Håndspåleggelse; Kall, kalt av
Gud; Myndighet; Prestedømme

Å tildele eller overdra myndighet eller
et embede. For å bruke myndighet i
Guds kirke må en person være kalt av
Gud ved profeti og ved håndspåleg-
gelse av dem som har myndighet
(Trosart 1:5). Selv om en person kan
motta myndighet ved ordinasjon,
bruker han den under ledelse av dem
som har de spesielle nøkler til denne
myndighet.

Jeg ordinerte deg til en profet for fol-
kene, Jer 1:5. Dere har ikke utvalgt
meg, men jeg har utvalgt dere og ordi-
nert dere, Joh 15:16. Alma, som hadde
myndighet fra Gud, ordinerte prester,
Mosiah 18:18. Menn blir ordinert til
det høye prestedømme med en hellig
ordinans, Alma 13:1–9. Jesus kalte og
ordinerte tolv disipler, 3 Ne 12:1. Eld-
ster ordinerer prester og lærere ved
håndspåleggelse, Moroni 3:1–4. Vent
ennå en liten stund, for du er ennå ikke
ordinert, L&p 5:17. Joseph Smith ble or-
dinert til en Jesu Kristi apostel, L&p 20:2
(L&p 27:12). Ingen skal ordineres uten
menighetens samtykke, L&p 20:65. Det
skal ikke bli gitt noen å forkynne mitt
evangelium uten at han er ordinert av
en som har myndighet, L&p 42:11.
Eldstene er ordinert til å forkynne mitt
evangelium, L&p 50:13–18. De tolv er
forpliktet til å ordinere og beskikke
alle andre embedsmenn i Kirken, L&p
107:58. Jeg søkte etter fedrenes velsig-
nelser og den rettighet hvortil jeg
skulle bli ordinert, Abr 1:2. Joseph
Smith og Oliver Cowdery ordinerte
hverandre til Det aronske prestedøm-
me, JS—H 1:68–72.

ORDSPRÅK

Et kort ordtak eller råd med moralsk
innhold.

Salomos ordspråk: En bok i Det gamle
testamente med mange lignelser, ord-
tak og dikt — noe er skrevet av Salo-
mo. Salomos ordspråk er ofte sitert i
Det nye testamente.

Kapittel 1–9 inneholder en forkla-
ring på hva sann visdom er. Kapittel
10–24 inneholder en samling ordtak
om riktig og uriktig levemåte. Kapittel
25–29 inneholder Salomos ordspråk
som Judas konge Hiskias menn skrev
ned. Kapittel 30–31 innbefatter en be-
skrivelse av en dydig kvinne.

OVERSETTE
Å omsette begrep og tankerekker
fra ett språk til et annet så det gir
den samme mening. (Mosiah 8:8–13;
Trosart 1:8). I Skriftene kalles dette ofte
en gave fra Gud (Alma 9:21; L&p 8,
9:7–9). Av og til kan det bety å forbed-
re eller korrigere en oversettelse som
allerede foreligger på et språk, eller
gjenopprette en tekst som er gått tapt
(L&p 45:60–61). Joseph Smith ble be-
falt å foreta en inspirert oversettelse
av kong Jakobs versjon av Bibelen
(L&p 42:56; 76:15).
Joseph Smith hadde kraft til å overset-
te ved Guds barmhjertighet og gjen-
nom Guds kraft, L&p 1:29. Du har en
gave til å oversette, L&p 5:4. Jeg gir
deg en gave å oversette hvis du ønsker
det av meg, L&p 6:25. Gud ga Joseph
Smith kraft fra det høye til å oversette
Mormons bok, L&p 20:8. Ved hjelp av
urim og tummim oversatte jeg noen av
skrifttegnene, JS—H 1:62 (Mosiah
8:13; 28:13).

PAHORAN
Den tredje av nephittenes øverste
dommere i Mormons bok (Alma 50:39–
40; 51:1–7; 59–62).

PAKT. Se også: Ed; Nye og evige
pakt; Pakten med Abraham;
Prestedømmets ed og pakt

En avtale mellom Gud og mennesker,
men uten at de er likeverdige parter i
denne overenskomsten. Gud stiller
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paktens betingelser, og menneskene
går med på å gjøre det han ber dem
om. Deretter lover Gud å gi menne-
skene bestemte velsignelser som følge
av deres lydighet.

Prinsipper og ordinanser blir mot-
tatt gjennom en pakt. Medlemmer av
Kirken som inngår slike pakter, lover
å respektere dem. Eksempelvis inngår
medlemmene en pakt med Herren i
dåpen, og denne pakten blir fornyet
når de tar del i nadverden. Flere pak-
ter blir inngått i templet. Herrens folk
er et paktens folk, og de blir storlig
velsignet når de holder de pakter de
har inngått med Herren.
Jeg vil opprette min pakt med deg, 1M
6:18. Hold min pakt, da skal dere være
min eiendom fremfor alle folk, 2M
19:5. Du skal ikke gjøre noen pakt med
dem eller med deres guder, 2M 23:32.
Hold sabbaten slekt etter slekt, en evig
pakt, 2M 31:16. Jeg vil aldri bryte min
pakt med dere, Dom 2:1. Mine hellige
har inngått pakt med meg ved offer,
Sal 50:5 (L&p 97:8). Kom hans hellige
pakt i hu, Luk 1:72 (L&p 90:24). Guds
kraft falt på Herrens folk — paktens
folk, 1 Ne 14:14. Pakten med Abraham
vil bli oppfylt i de siste dager,
1 Ne 15:18 (3 Ne 16:5, 11–12; 21:7;
Mormon 9:37). Benjamins folk var vil-
lige til å inngå en pakt med Herren om
å gjøre hans vilje, Mosiah 5:5. Dåpen
er et vitnesbyrd om at mennesket har
inngått en pakt med Gud om å gjøre
hans vilje, Mosiah 18:13. Dere er
paktens barn, 3 Ne 20:25–26. Engler
oppfyller og utfører arbeidet med
Faderens pakter, Moroni 7:29–31.
Pakten er utgytelsen av Kristi blod,
Moroni 10:33. Enhver som tilhører
denne Kristi Kirke, skal holde alle pak-
tene, L&p 42:78. Velsignet er de som
har holdt pakten, L&p 54:6. Den som
bryter denne pakt, skal miste sitt em-
bede og sin plass i Kirken, L&p 78:11–
12. Alle som mottar prestedømmet,
mottar denne ed og pakt, L&p 84:39–
40. De er villige til å holde sine pakter
ved å ofre, L&p 97:8. Ekteskapspakten
kan være evig, L&p 132. Og dette skal

være vår pakt, at vi vil vandre i lydig-
het mot alle Herrens forordninger,
L&p 136:4.

PAKTEN MED ABRAHAM. Se også:
Abraham; Omskjærelse; Pakt

Abraham mottok evangeliet og ble
ordinert til det høye prestedømme
(L&p 84:14; Abr 2:11), og han inngikk
celestialt ekteskap, som er pakten til
opphøyelse (L&p 131:1–4; 132:19, 29).
Abraham mottok et løfte om at alle
velsignelsene i disse paktene ville bli
tilbudt hans kjødelige etterkommere
(L&p 132:29–31; Abr 2:6–11). Samlet
kalles disse pakter og løfter for pakten
med Abraham. Evangeliets gjengivel-
se i de siste dager innebar at denne
pakten ble gjengitt, for gjennom den
blir alle jordens nasjoner velsignet
(Gal 3:8–9, 29; L&p 110:12; 124:58;
Abr 2:10–11).

PAKTENS ARK. Se også: Tabernakel
Paktens ark, som også var kjent under
navnet Jehovas ark og vitnesbyrdets
ark, var en avlang kiste eller kasse la-
get av tre og kledd med gull. Det var
det eldste og aller helligste av israelit-
tenes religiøse symboler. Nådestolen,
som utgjorde lokket, ble betraktet som
Jehovas bolig her på jorden (2M 25:22).
Da tabernaklet var ferdig, ble arken
plassert i Det aller helligste, som var
det aller helligste sted i dette byggver-
ket (1 Kong 8:1–8).
Moses bygget arken på Guds befaling,
2M 25. Levis barn fikk i oppdrag å ta
vare på arken, 4M 3:15, 31. Paktens ark
dro foran dem, 4M 10:33. Ta denne
lovens bok og legg den i paktens ark,
5M 31:24–26. Jordans vann ble holdt
tilbake foran paktens ark, Jos 3:13–17;
4:1–7. Prestene tok med seg paktens
ark for å erobre Jeriko, Jos 6:6–20. Fi-
listrene erobret Guds ark, 1 Sam 5.
Herren velsignet Obed-Edoms hus på
grunn av Guds ark, 2 Sam 6:11–12.
Ussa ble drept av Herren da han var
ulydig og forsøkte å støtte arken,
1 Krøn 13:9–12 (L&p 85:8). Bygg Gud
Herrens helligdom, så dere kan føre
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Herrens paktsark inn, 1 Krøn 22:19.
Innholdet i paktens ark blir beskrevet,
Heb 9:4.

PARADIS. Se også: Himmel
Den del av åndeverdenen hvor de rett-
ferdige ånder som har forlatt dette liv,
venter på legemets oppstandelse i en
tilstand av lykke og fred.

Paradis blir i Skriftene også brukt for
å betegne åndeverdenen (Luk 23:43),
det celestiale rike (2 Kor 12:4) og jordens
herliggjorte tilstand under tusenårsri-
ket (Trosart 1:10).
Den som seirer, ham vil jeg gi å ete av
livets tre, som er i Guds paradis, Åp 2:7.
Guds paradis må frigi de rettferdiges
ånder, 2 Ne 9:13. De rettferdiges ånder
blir mottatt i en lykkens tilstand som
kalles paradis, Alma 40:11–12. Alle
Jesu disipler hadde gått til Guds para-
dis, unntatt tre, 4 Ne 1:14. Jeg går snart
til hvile i Guds paradis, Moroni 10:34.
Kristus virket blant de rettferdige ån-
der i paradis, L&p 138.

PARTRIDGE, EDWARD
Et medlem og en leder i Kirken i den
første tiden etter gjenopprettelsen i
nyere tid. Edvard Partridge var Kirkens
første biskop (L&p 36, 41:9–11; 42:10;
51:1–18; 115; 124:19).

PATRIARK, PATRIARKALSK.
Se også: Evangelist; Far, kjødelig;
Melkisedekske prestedømme;
Patriarkalske velsignelser

Skriftene omtaler to slags patriarker:
(1) et ordinert embede i Det melkise-
dekske prestedømme — av og til kalt
evangelist, (2) fedre i familier. Ordinerte
patriarker gir spesielle velsignelser til
verdige medlemmer av Kirken.
Ordinerte patriarker: Han ga noen til
profeter, noen til evangelister, Ef 4:11
(Trosart 1:6). De tolv er forpliktet til å
ordinere evangelister, L&p 107:39.
Hyrum kan motta embedet som patri-
ark i prestedømmet, L&p 124:91–92,
124; 135:1.
Fedre: Jakob velsignet sine sønner og

deres etterkommere, 1M 49:1–28. La
meg tale med frimodighet til dere om
patriarken David, Apg 2:29. Lehi ga råd
og velsignelser til sine etterkommere,
2 Ne 4:3–11. Jeg ble en rettmessig ar-
ving med fedrenes rettigheter i min
besittelse, Abr 1:2–4.

PATRIARKALSKE VELSIGNEL-
SER. Se også: Evangelist; Far,
kjødelig; Patriark, patriarkalsk

Velsignelser som gis av ordinerte
patriarker til verdige medlemmer av
Kirken. En patriarkalsk velsignelse in-
neholder Herrens råd til den som mot-
tar velsignelsen, og oppgir hvilken
slektslinje vedkommende tilhører i
Israels hus. I egenskap av patriark for
sin familie kan en far gi spesielle
velsignelser til sin familie, men slike
velsignelser blir ikke nedtegnet eller
oppbevart av Kirken.
Israel rakte ut sin høyre hånd og la
den på Efraims hode, 1M 48:14. Jakob
velsignet sine sønner og deres etter-
kommere, 1M 49. Lehi velsignet sine
etterkommere, 2 Ne 4:3–11.

PATTEN, DAVID W.
Et medlem av det første quorum av De
tolv apostler som ble opprettet i evan-
gelieutdelingen i de siste dager. David
Patten ble den første martyr i den
gjenopprettede kirke da han mistet
livet i slaget ved Crooked River i
Missouri i 1838.
Ble bedt om å avslutte alle sine forret-
ningsanliggender og reise på misjon,
L&p 114:1. Herren tok ham til seg,
L&p 124:19, 130.

PAULUS. Se også: Paulus’ brev
En apostel i Det nye testamente. Pau-
lus’ hebraiske navn var Saul, og dette
navnet beholdt han til han begynte sin
misjon blant hedningefolkene. Tidligere
hadde han forfulgt Kirken, men ble om-
vendt etter å ha sett Jesus Kristus i et
syn. Paulus reiste på tre store misjons-
reiser og skrev mange brev til de hellige.
Fjorten av disse brevene utgjør en del



Paulus’ brev 152
av Det nye testamente i dag. Til slutt
ble han ført som fange til Rom og ble
drept, sannsynligvis om våren i år 65.

Samtykket i at Stefanus ble stenet,
Apg 7:57–8:1. Forfulgte de hellige,
Apg 8:3. Var på reise til Damaskus da
Jesus viste seg for ham, Apg 9:1–9. Ble
døpt av Ananias, Apg 9:10–18. Etter å
ha vært i Arabia (Gal 1:17), reiste han
igjen til Damaskus for å forkynne, Apg
9:19–25. Tre år etter sin omvendelse
reiste han tilbake til Jerusalem, Apg
9:26–30 (Gal 1:18–19). Reiste på tre mi-
sjonsreiser, forkynte evangeliet og
organiserte menigheter i forskjellige
deler av Romerriket, Apg 13:1–14:26;
15:36–18:22; 18:23–21:15. Da han etter
sin tredje misjonsreise kom tilbake til
Jerusalem, ble han arrestert og sendt
til Cæsarea, Apg 21:7–23:35. Han satt
fengslet i Cæsarea i to år, Apg 24:1–
26:32. Ble sendt til Rom for å stilles for
retten, men led skibbrudd underveis,
Apg 27:1–28:11.

PAULUS’ BREV. Se også: Paulus, og
navn på de enkelte brev

Fjorten bøker i Det nye testamente
som opprinnelig var brev som ble skre-
vet av apostelen Paulus til medlemmer
av Kirken. De kan inndeles i følgende
grupper:

1. og 2. brev til tessalonikerne (år 50–51)

Brevene til tessalonikerne skrev Paulus
mens han oppholdt seg i Korint under
sin annen misjonsreise. Det arbeide
han utførte i Tessalonika, er skildret i
kap. 17 i Apostlenes gjerninger. Han
ville gjerne ha kommet tilbake til Tes-
salonika, men ble forhindret (1 Tess
2:18). I stedet sendte han Timoteus for
å oppmuntre konvertittene og gi ham
beskjed om hvordan det sto til med
dem. Det første brevet viser hvor takk-
nemlig han er når Timoteus kommer
tilbake. Det andre brevet ble skrevet
kort tid senere.

1. og 2. brev til korinterne, brevet til gala-
terne og brevet til romerne (år 55–57)

Brevene til korinterne skrev Paulus
under sin tredje misjonsreise for å
besvare spørsmål og korrigere uenig-
het blant de hellige i Korint.

Brevet til galaterne kan ha blitt sendt
til mange menigheter i Galatia. Enkelte
medlemmer av Kirken vendte seg bort
fra evangeliet til fordel for jødisk lov. I
dette brevet forklarte Paulus hensik-
ten med Moseloven og verdien av ån-
delighet i gudsdyrkelsen.

Brevet til romerne ble skrevet mens
han oppholdt seg i Korint, delvis for å
forberede de hellige i Rom på det be-
søk han håpet å kunne avlegge hos
dem. I dette brevet bekrefter han på ny
læresetninger som ble trukket i tvil av
enkelte jøder som hadde konvertert til
kristendommen.

Brevene til filipperne, kolosserne, efeserne,
Filemon og hebreerne (år 60–62)

Disse brevene skrev Paulus første gang
han satt fengslet i Rom.

Brevet til filipperne skrev Paulus
hovedsakelig for å gi uttrykk for den
takknemlighet og kjærlighet han følte
for de hellige i Filippi, og for å opp-
muntre dem og be dem om ikke å bli
motløse på grunn av hans lange feng-
selsopphold.

Paulus skrev brevet til kolosserne
fordi han hadde fått vite at de hellige i
Kolossæ begynte å begå alvorlige feil.
De trodde de kunne bli fullkomne ute-
lukkende ved nøye å etterleve ytre or-
dinanser i stedet for å utvikle Kristus-
lignende egenskaper.

Brevet til efeserne er meget viktig
da det inneholder hva Paulus lærte
om Kristi kirke.

Brevet til Filemon er et personlig
brev som handler om slaven Onesimus
som hadde røvet sin herre, Filemon, og
rømt til Rom. Paulus sendte Onesimus
tilbake til sin herre med dette brevet
hvor han ber ham om å tilgi Onesimus.

Brevet til hebreerne skrev Paulus til
jødiske medlemmer av Kirken for å
overbevise dem om at Moseloven var
oppfylt ved Kristus og var blitt erstat-
tet av evangeliets lov som Kristus gav.
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1. og 2. Timoteus og brevet til Titus (år
64–65)
Disse brevene skrev Paulus etter at
han ble løslatt fra sitt første fengsels-
opphold i Rom.

Paulus reiste til Efesus, hvor han lot
Timoteus bli igjen for å hindre utviklin-
gen av enkelte former for spekulasjon,
og han hadde senere tenkt å komme
tilbake. Sitt første brev til Timoteus
skrev han — kanskje mens han var i
Makedonia — for å gi råd og oppmun-
tring om hvordan han skulle ivareta
sine plikter.

Paulus satt ikke i fengsel da han
skrev brevet til Titus, og han kan ha
avlagt et besøk på Kreta hvor Titus
arbeidet. Brevet handler hovedsakelig
om rettferdig livsførsel og om disipli-
nering i Kirken.

Hans annet brev til Timoteus ble skre-
vet under hans annet fengselsopphold
og kort tid før han led martyrdøden.
Dette brevet inneholder det siste Pau-
lus skrev, og viser med hvilket enestå-
ende mot og med hvilken tillit Paulus
går døden i møte.

PELEG
Sønn av Eber i Det gamle testamente.
Noahs sønn, Sem, var Pelegs tippolde-
far. I Pelegs dager ble jorden delt
(1M 10:22–25).

PENGER. Se også: Almisser;
Rikdommer; Tiende; Verdslighet

Mynter, sedler, gjeldsbrev eller andre
ting som brukes som betalingsmiddel
for varer og tjenester. Av og til er pen-
ger et symbol på materialisme.
Dere skal bli forløst uten penger,
Jes 52:3. De tolv ble bedt om ikke å ta
med seg noe på reisen — ikke brød,
ikke skreppe, ikke penger, Mark 6:8.
Peter fortalte trollmannen Simon at
hans penger ville forgå sammen med
ham, Apg 8:20. Pengekjærhet er roten
til alt ondt, 1 Tim 6:10. Bruk ikke pen-
ger på det som er uten verdi, 2 Ne
9:50–51 (Jes 55:1–2; 2 Ne 26:25–27).
Hvis de arbeider for penger, skal de gå
til grunne, 2 Ne 26:31. Søk Guds rike

før dere søker etter rikdom, Jak bok
2:18–19. Kirkene skal si at for dine
penger skal du få tilgivelse for dine
synder, Mormon 8:32, 37. Den som gir
penger til Sions sak, skal ingenlunde
ikke miste sin lønn, L&p 84:89–90.

PENTATEUKEN. Se også: Andre
Mosebok; Femte Mosebok;
Fjerde Mosebok; Første
Mosebok; Moses; Testamente,
det gamle; Tredje Mosebok

Et navn gitt til de fem første bøkene i
Det gamle testamente, første, andre,
tredje, fjerde og femte Mosebok. Jøde-
ne kaller disse bøkene Torah, eller
Israels lov. De ble skrevet av Moses
(1 Ne 5:10–11).

PETER
I det nye testamente var Peter først
kjent under navnet Simeon eller Simon
(2 Pet 1:1), en fisker fra Betsaida som
bodde i Kapernaum sammen med sin
hustru. Jesus helbredet Peters sviger-
mor (Mark 1:29–31). Sammen med sin
bror, Andreas, ble Peter kalt til å være
en av Jesu Kristi disipler (Mat 4:18–
22; Mark 1:16–18; Luk 5:1–11). Sitt ara-
meiske navn, Kefas, som betyr “en seer”
eller “en sten”, fikk han av Herren (Joh
1:40–42; JSO, Joh 1:42). Selv om noen
av Peters menneskelige svakheter er
nevnt i Det nye testamente, forteller
det også om at han overvant dem og
ble sterk på grunn av den tro han had-
de på Jesus Kristus.

Peter bekjente at Jesus var Kristus
og Guds Sønn (Joh 6:68–69), og Herren
valgte ham til å inneha rikets nøkler
på jorden (Mat 16:13–18). På Forkla-
relsens berg så Peter den forklarede
Frelser og likeledes Moses og Elias
(Elijah) (Mat 17:1–9).

Peter var sin tids ledende apostel.
Etter Frelserens død, oppstandelse og
himmelfart sammenkalte han Kirken
og sørget for at den apostel som skulle
erstatte Judas Iskariot, ble kalt (Apg
1:15–26). Peter og Johannes helbredet
en mann som var født lam (Apg 3:1–16),
og de ble befridd fra fengslet på en
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mirakuløs måte (Apg 5:11–29; 12:1–
19). Det var under Peters virksomhet
at evangeliet første gang ble forkynt
for hedningefolkene (Apg 10–11). I de
siste dager kom Peter — foruten Jakob
og Johannes — ned fra himmelen og
overdro Det melkisedekske preste-
dømme og dets nøkler til Joseph Smith
og Oliver Cowdery (L&p 27:12–13;
128:20).
Peters første brev: Det første brevet ble
skrevet i “Babylon” (sannsynligvis
Rom) og ble sendt til de hellige i det
som i dag kalles Lilleasia, like etter
at Nero hadde begynt å forfølge de
kristne.

Kapittel 1 forteller om Kristus og den
oppgave han på forhånd var beskikket
til som Forløser. Kapittel 2–3 forklarer
at Kristus er Kirkens hjørnesten, at de
hellige har et kongelig prestedømme
og at Kristus forkynte for åndene i va-
retekt. Kapittel 4–5 forklarer hvorfor
evangeliet ble forkynt for de døde og
hvorfor eldstene må gi føde til hjorden.
Peters annet brev: I kapittel 1 formanes
de hellige til å gjøre sitt kall og sin utvel-
gelse fast. Kapittel 2 advarer mot falske
lærere, og kapittel 3 handler om de
siste dager og om Kristi annet komme.

PHELPS, WILLIAM W.
En av de første medlemmer og ledere i
Kirken etter at den ble gjenopprettet i
1830. Herren kalte William Phelps til å
være en trykker for Kirken (L&p 57:11;
58:40; 70:1).

PINSE (JØDENES). Se også:
Moseloven

Som en del av Moseloven ble pinsefes-
ten, eller førstegrødens høytid, feiret
femti dager etter påskefesten (3M
23:16). I pinsen feiret man markens
grøde, og i Det gamle testamente kal-
les den kornhøstens høytid (2M 23:16)
eller ukenes høytid (5M 16:10). Det var
denne høytiden som ble feiret da
apostlene i Jerusalem ble fylt av Den
Hellige Ånd og talte i tunger (Apg 2;
L&p 109:36–37).

PLATER. Se også: Gullplater;
Mormons bok

I fordums tid skrev enkelte kulturer
sin historie og sine opptegnelser på
metallplater, slik tilfellet var med
Mormons bok. Flere opplysninger om
dette finnes i innledningen til Mormons
bok under overskriften “En kort for-
klaring om Mormons bok”.

PLIKT
I Skriftene, et oppdrag eller en an-
svarsoppgave, ofte gitt av Herren eller
hans tjenere.
Hold hans bud. Det er noe som gjelder
alle mennesker, Pred 12:13. Hva kre-
ver Herren av deg uten at du skal gjøre
rett, Mika 6:8. Vi skulle lyde Gud mer
enn mennesker, Apg 5:29. De ble slått
med svære plager for å bli vekket til
erindring om sin plikt, Mosiah 1:17.
En beskrivelse av eldstenes, prestenes,
lærernes og diakonenes plikter, L&p
20:38–67. Prestedømsbærere skal iva-
reta alle plikter overfor familien, L&p
20:47, 51. En beskrivelse av medlem-
menes plikter etter dåpen, L&p 20:68–
69. Mine eldster skulle vente en liten
stund så mitt folk mer fullkomment
kan forstå sine plikter, L&p 105:9–10.
Derfor, la enhver lære sin plikt, L&p
107:99–100.

POLYGAMI. Se: Ekteskap —
Mangegifte

PONTIUS PILATUS
Romersk hersker i Judea 26–36 e.Kr.
(Luk 3:1). Han hatet det jødiske folk og
deres religion og tok livet av i hvert
fall noen galileere (Luk 13:1). Jesus ble
anklaget og ført frem for Pilatus hvor
han ble dømt til å bli korsfestet (Mat
27:2, 11–26, 58–66; Mark 15; Luk 23;
Joh 18:28–19:38).

PORNOGRAFI. Se: Hor; Kyskhet

PRATT, ORSON
En av de første tolv apostler som ble
kalt etter at Kirken ble gjenopprettet i
nyere tid (L&p 124:128–129). Han had-
de vært medlem av Kirken bare seks
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uker da Herren ga ham en åpenbaring
gjennom Joseph Smith (L&p 34). Or-
son Pratt var også misjonær for Kirken
(L&p 52:26; 75:14) og var i mange år
Kirkens historiker.

PRATT, PARLEY PARKER
En eldre bror av Orson Pratt og en av
de første tolv apostler som ble kalt et-
ter at Kirken ble gjenopprettet i nyere
tid (L&p 124:128–129). Parley Pratt ble
kalt til å være med på det første av
flere misjonærfremstøt da Herren ga
ham en åpenbaring gjennom Joseph
Smith i oktober 1830 (L&p 32; 50:37).

PREDIKANTENS BOK
En bok i Det gamle testamente som
reflekterer over noen av livets dypeste
problemer. Bokens forfatter, predikan-
ten, skriver en stor del av boken fra en
synsvinkel uten forståelse av evange-
liet. Han skriver slik menneskene i
denne verden føler — de som er “under
solen” (Pred 1:9). En stor del av boken
fortoner seg som negativ og pessimis-
tisk (Pred 9:5, 10). Imidlertid er det
ikke slik Herren vil vi skal se på livet,
og den er nok snarere en beskrivelse
av hvordan predikanten har observert
at tingene fortoner seg for uopplyste
mennesker her på jorden. Den mest
åndelige delen av boken er kapittel 11
og 12 hvor forfatteren konkluderer med
at det eneste som har varig verdi, er
lydighet mot Guds bud.

PRESIDENT. Se også: Første
presidentskap; Profet

En tittel for den presiderende embeds-
mann i en organisasjon. Kirkens presi-
dent er en profet, seer og åpenbarer
(L&p 21:1; 107:91–92), og Kirkens med-
lemmer skal kalle Kirkens profet “presi-
dent” (L&p 107:65). Han er den eneste
person på jorden som er bemyndiget
til å utøve alle prestedømmets nøkler.

Lederne for quorum i prestedømmet
og Kirkens øvrige organisasjoner kan
også ha tittelen president.
Herren ga rikets nøkler til Joseph Smith,
L&p 81:1–2. Tre presidenter danner et

quorum som utgjør Kirkens presi-
dentskap, L&p 107:21–24. Presidenter
ble ordinert etter Melkisedeks orden,
L&p 107:29. En beskrivelse av hvilke
plikter presidenter for diakoner, lærere,
prester og eldster har, L&p 107:85–89
(L&p 124:136–138, 142). Syv presiden-
ter presiderer over alle andre sytti,
L&p 107:93–95. Stavspresidenter ble
utnevnt, L&p 124:133–135.

PRESIDENTSKAP. Se: Første
presidentskap

PRESIDERENDE BISKOP
En av Kirkens generalautoriteter som
har et overordnet ansvar for Kirkens
timelige velferd (L&p 107:68). Den pre-
siderende biskop og hans rådgivere,
som også er generalautoriteter, preside-
rer i Kirken over Det aronske preste-
dømme (L&p 68:16–17; 107:76, 87–88).
Edward Partridge skal ordineres som
biskop, L&p 41:9. Biskoper skal kalles
og beskikkes av Det første president-
skap, L&p 68:14–15. Direkte etter-
kommere av Aron, som er de første-
fødte, har rett til å presidere hvis de
blir kalt, beskikket og ordinert av Det
første presidentskap, L&p 68:16, 18–
20. Kan bare få sin sak prøvd for Det
første presidentskap, L&p 68:22–24
(L&p 107:82).

PREST, DET ARONSKE
PRESTEDØMME. Se også: Aron,
bror av Moses; Aronske
prestedømme; Høyprest

Et embede i Det aronske prestedømme.
I fordums tid var det bare Aron og hans
etterkommere som hadde det høyeste
embede i det levittiske prestedømme.
Da Kristus oppfylte Moseloven, ble
denne restriksjonen fjernet.
En prests plikter i den gjenopprettede
kirke er beskrevet i L&p 20:46–52.

PREST, DET MELKISEDEKSKE
PRESTEDØMME. Se også:
Høyprest; Melkisedekske
prestedømme

En person som utfører religiøse ritualer
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for andre — overfor Gud. Svært ofte er
prestene i Skriftene egentlig høyprester
etter Melkisedeks orden (Alma 13:2).
De som mottar en fylde av Guds her-
lighet etter oppstandelsen, blir prester
og konger i den celestiale verden.
Melkisedek var prest for den høyeste
Gud, 1M 14:18. Du er prest til evig tid
etter Melkisedeks vis, Sal 110:4 (Heb
5:6; 7:17, 21). Kristus har gjort oss til
konger og prester for Gud, sin Fader,
Åp 1:6 (Åp 5:10; 20:6). Husk at Gud
Herren ordinerte prester etter sin hel-
lige orden, Alma 13:1–20. De som
kommer frem i de rettferdiges opp-
standelse, er prester og konger, L&p
76:50, 55–60.

PRESTEDØMME. Se også: Aronske
prestedømme; Makt, Kraft; Mel-
kisedekske prestedømme; Myn-
dighet; Nøkler, prestedømmets;
Ordinere, ordinasjon;
Prestedømmets ed og pakt

Den myndighet og kraft Gud gir til
mennesker så de kan gjøre alt som an-
går menneskenes frelse (L&p 50:26–27).
Mannlige medlemmer av Kirken som
bærer prestedømmet, er organisert i
quorum og er bemyndiget til å utføre
ordinanser og bestemte administrati-
ve oppgaver i Kirken.
Denne salving skal gi dem retten til
prestedømmet for evig tid, 2M 40:15
(4M 25:13). Jeg har ordinert dere, Joh
15:16. Dere er bygget opp til et åndelig
hus, et hellig prestedømme, 1 Pet 2:5.
Dere er en utvalgt ætt, et kongelig
prestedømme, 1 Pet 2:9 (2M 19:6). Menn
blir kalt til høyprester på grunn av sin
store tro og sine gode gjerninger,
Alma 13:1–12. Jeg gir deg myndighet
til å døpe, 3 Ne 11:21. Dere skal ha
myndighet til å gi Den Hellige Ånd,
Moroni 2:2. Jeg vil åpenbare preste-
dømmet for dere ved Elijahs hånd,
L&p 2:1 (JS—H 1:38). Herren ga også
et prestedømme til Aron og hans ætt,
L&p 84:18. Dette større prestedømme
forvalter evangeliet, L&p 84:19. Han
tok Moses og det hellige prestedømme

ut av deres midte, L&p 84:25. En be-
skrivelse av prestedømmets ed og pakt,
L&p 84:33–42. Prestedømmet har fort-
satt gjennom deres fedres slektslinje,
L&p 86:8. Det er i Kirken to prestedøm-
mer, L&p 107:1. Det første prestedøm-
me er Det hellige prestedømme etter
Guds Sønns orden, L&p 107:2–4. Pres-
tedømmets rettigheter er uadskillelig
forbundet med himmelens krefter, L&p
121:36. Ingen makt eller innflytelse kan
eller bør utøves i kraft av prestedøm-
met, L&p 121:41. Alle trofaste, verdige
mannlige medlemmer av Kirken kan
motta prestedømmet, L&p OE—2. Vi
tror at en mann må kalles av Gud,
Trosart 1:5.

PRESTEDØMME, DET ARONSKE.
Se: Aronske prestedømme

PRESTEDØMME, DET
MELKISEDEKSKE.
Se: Melkisedekske prestedømme

PRESTEDØMMET, ORDINASJON
I. Se: Ordinere, ordinasjon

PRESTEDØMMETS ED OG PAKT.
Se også: Ed; Pakt; Prestedømme

Når man avlegger ed, sverger man og
bekrefter at man vil være sann og trofast
mot sine løfter. En pakt er et høytide-
lig løfte mellom to parter. Det aronske
prestedømme mottas bare med en pakt.
De som bærer Det melkisedekske pres-
tedømme, mottar prestedømmet både
med en indre ed og med en pakt. Når
prestedømsbærere er trofaste og for-
edler sine kall slik Gud befaler, velsig-
ner han dem. De som er trofaste inntil
enden og gjør alt han ber dem om, vil
motta alt Faderen har (L&p 84:33–39).
Herren sluttet en pakt med Abraham,
og Abraham var lydig, 1M 15:18; 17:1;
22:16–18. Prestene på Esekiels tid ga
ikke føde til hjorden, Esek 34:2–3.
Prestene på Malakias’ tid brøt pakten,
Mal 1–2.

PRESTEDØMMETS NØKLER.
Se: Nøkler, prestedømmets
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PRESTELIST
Mennesker som fremstiller seg som et
lys for verden så de kan oppnå verdens
vinning og ros, men de søker ikke
Sions velferd (2 Ne 26:29).
Vokt den Guds hjord som er hos dere,
men ikke for ussel vinnings skyld,
1 Pet 5:2. Kirker som er bygget opp for
vinnings skyld, må bringes ned i støvet,
1 Ne 22:23 (Mormon 8:32–41). På grunn
av prestelist og misgjerninger vil Jesus
bli korsfestet, 2 Ne 10:5. Hvis prestelist
skulle påtvinges dette folk, ville det
føre til at de ble fullstendig ødelagt,
Alma 1:12. Hedningefolkene skal fyl-
les med allslags prestelist, 3 Ne 16:10.

PRINSIPP. Se også: Evangelium
En grunnleggende læresetning, sannhet
eller lov. Evangeliets første prinsipper
er tro på Herren Jesus Kristus og om-
vendelse (Trosart 1:4).
La oss gå forbi barnelærdommen om
Kristus og gå videre mot det fullkom-
ne, Heb 6:1–3 (Heb 6:1 JSO: La oss gå
videre mot det fullkomne uten å forla-
te prinsippene i læren om Kristus).
Eldstene, prestene og lærerne skal un-
dervise i mitt evangeliums prinsipper
slik de finnes i Skriftene, L&p 42:12. Bli
mer fullkomment undervist i prinsipp, i
lære, i alle ting, L&p 88:78 (L&p
97:14). La ethvert menneske både i læ-
re og prinsipp handle i henhold til den
moralske handlefrihet som jeg har gitt
det, L&p 101:78. Hvilket som helst
intelligent prinsipp vi tilegner oss i
dette liv, vil være med oss i oppstan-
delsen, L&p 130:18–19.

PRISE, LOVPRISE. Se: Herlighet;
Takknemlig, takknemlighet,
takksigelse

PROFET. Se også: President; Profeti,
profetere; Seer; Åpenbaring

En person som er blitt kalt av Gud og
taler for ham. I egenskap av Guds sen-
debud mottar en profet befalinger,
profetier og åpenbaringer fra Gud. Han
er ansvarlig for å gjøre menneskeheten
kjent med Guds vilje og sanne egen-

skaper, og dessuten forklare dem hvor-
for Gud behandler menneskene som
han gjør. En profet fordømmer synd og
forutsier dens konsekvenser. Han for-
kynner rettferdighet. Av og til kan
profeter bli inspirert til å forutsi frem-
tiden til beste for menneskeheten.
Men hans største ansvar er å bære vit-
nesbyrd om Kristus. Presidenten i Jesu
Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er
Guds profet på jorden i dag. Medlem-
mer av Det første presidentskap og De
tolv apostler blir oppholdt som profe-
ter, seere og åpenbarere.
Gid alt Herrens folk var profeter, 4M
11:29. Jeg, Herren, gir meg til kjenne
for en profet i syner, 4M 12:6. Herren
vitnet mot Israel ved alle profetene,
2 Kong 17:13 (2 Krøn 36:15–16; Jer 7:25).
Jeg satte deg til en profet for folkene,
Jer 1:5, 7. Han åpenbarer sine skjulte
råd for sine tjenere profetene, Amos 3:7.
Han talte ved sine hellige profeters
munn, Luk 1:70 (Apg 3:21). Alle profe-
tene vitnet om Kristus, Apg 10:43. Gud
har satt profeter i Kirken, 1 Kor 12:28
(Ef 4:11). Kirken er bygget på apostlenes
og profetenes grunnvoll, Ef 2:19–20.
Folket har forkastet profetenes ord,
1 Ne 3:17–18 (2 Ne 26:3). Ved Ånden
blir alt gjort kjent for profetene, 1 Ne
22:1–2. Kristus kom til nephittene for
å oppfylle alt han hadde talt ved sine
hellige profeters munn, 3 Ne 1:13 (L&p
42:39). De som ikke vil gi akt på profe-
tenes ord, skal bli avskåret, L&p 1:14.
De som tror på profetenes ord, skal få
evig liv, L&p 20:26. Profetens ord skal
dere motta som om de kom fra min
egen munn, L&p 21:4–6. Åpenbarin-
ger og bud for Kirken kommer bare
gjennom ham som er utpekt, L&p
43:1–7. Det påhviler presidenten å
presidere over hele Kirken og være
som Moses — en profet, L&p 107:91–
92. Vi tror på profeter, Trosart 1:6.

PROFETENES SKOLE. Se også:
Smith, Joseph jr.

Vinteren 1832–1833 mens Joseph Smith
oppholdt seg i Kirtland, Ohio (i Ame-
rikas forente stater), befalte Herren
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ham å organisere en skole for å gi brø-
drene opplæring i alle ting angående
evangeliet og Guds rike. Fra denne
skolen kom mange av Kirkens første
ledere. En annen skole for profeter og
eldster ble ledet av Parley P. Pratt i
Jackson fylke, Missouri (L&p 97:1–6).
Lignende skoler ble opprettet like etter
at de hellige hadde utvandret vestover,
men de ble snart oppløst. I dag foregår
undervisningen i evangeliet i hjemmet, i
prestedømsquorum, i de forskjellige
hjelpeorganisasjoner samt i Kirkens
skoler og i Seminar-og Instituttklasser.
Helliggjør dere og lær hverandre ri-
kets lære, L&p 88:74–80. Søk flittig og
lær hverandre, L&p 88:118–122. Hvor-
dan profetenes skole var organisert,
L&p 88:127–141. Det første president-
skap har nøklene til profetenes skole,
L&p 90:6–7.

PROFETI, PROFETERE. Se også:
Profet; Profetinne; Seer;
Åpenbaring

En profeti er guddommelig inspirerte
ord — i skrift eller tale — som en person
mottar ved åpenbaring fra Den Hellige
Ånd. Jesu vitnesbyrd er profet-ordets
ånd (Åp 19:10). En profeti kan omhand-
le fortid, nåtid og fremtid. Når en per-
son profeterer, taler eller skriver han det
Gud vil han skal vite — til beste for seg
selv eller andre. Et menneske kan motta
profeti eller åpenbaring om sitt eget liv.
Gid alt Herrens folk var profeter, 4M
11:29. Deres sønner og døtre skal tale
profetiske ord, Joel 3:1 (Apg 2:17–18).
Han åpenbarer sine skjulte råd for sine
tjenere profetene, Amos 3:7. Intet pro-
fetord i Skriftene er gitt til egen tydning,
2 Pet 1:20. Nephittene hadde mange
åpenbaringer og profetiens ånd,
Jak bok 4:6, 13. Alma og Amulek kjen-
te Zeezroms hensikter ved profetiens
ånd, Alma 12:7. Ve den som sier at
Herren ikke lenger virker ved profeti,
3 Ne 29:6. Gransk Jesajas profetier,
Mormon 8:23. Alle profetiene skal bli
oppfylt, L&p 1:37–38. En mann må
kalles av Gud ved profeti, Trosart 1:5.

PROFETINNE. Se også: Profeti,
profetere

En kvinne som har mottatt et vitnesbyrd
om Jesus og har del i åpenbaringens
ånd. En profetinne har ikke preste-
dømmet eller prestedømmets nøkler.
Selv om bare noen ganske få kvinner i
Skriftene kalles profetinner, var det
mange som profeterte, som f.eks. Re-
bekka, Hanna, Elisabet og Maria.
Mirjam ble kalt en profetinne, 2M 15:20.
Debora ble kalt en profetinne, Dom 4:4.
Hulda ble kalt en profetinne, 2 Kong
22:14 (2 Krøn 34:22). Anna ble kalt en
profetinne, Luk 2:36.

PRØVESTAND, ANNEN.
Se: Dødelig, dødelighet

PÅSKE (JØDENES). Se også: Guds
Lam; Siste måltid

Påskehøytiden ble innstiftet for å hjelpe
Israels barn til å huske at ødeleggelsens
engel gikk forbi deres hus og befridde
dem fra egypterne (2M 12:21–28;
13:14–15). De lytefrie lam — hvis blod
ble brukt som et tegn for å frelse Israel
i fordums tid — er et symbol på Guds
lam, Jesus Kristus, som ved sitt offer
forløser hele menneskeheten.
Dette er forskriften om påskelammet,
2M 12:43. Jesus og hans apostler holdt
påsken under det siste måltid, Mat
26:17–29 (Mark 14:12–25). Se der Guds
Lam som bærer verdens synd, Joh 1:29,
36. For vårt påskelam er slaktet, Kristus,
1 Kor 5:7. Vi er forløst ved Kristi blod,
som blodet fra et feilfritt og lyteløst
lam, 1 Pet 1:18–19. Ha tro på Guds Lam
som tar bort verdens synder, Alma
7:14. De hellige som etterlever Vis-
domsordet, skal bli bevart likesom
Israels barn ble, L&p 89:21. Lammet er
slaktet fra verdens grunnleggelse av,
Moses 7:47.

PÅSKE (KRISTEN). Se: Jesus Kristus;
Oppstandelse

QUORUM. Se også: Prestedømme
Ordet quorum kan brukes på to måter:
(1) En bestemt gruppe menn som alle
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har det samme embede i prestedøm-
met. (2) Et kvalifisert flertall eller det
minimum antall medlemmer i en pres-
tedømsgruppe som må være tilstede
på et møte for at Kirkens anliggender
kan bli behandlet (L&p 107:28).
En beskrivelse av forskjellige quorum:
Det første presidentskap, De tolv og
De sytti og deres forhold til hverandre,
L&p 107:22–26, 33–34 (L&p 124:126–
28). Beslutninger i disse quorum må
være enstemmige, L&p 107:27. Avgjø-
relser i et quorum skal skje i all rettfer-
dighet, L&p 107:30–32. Hvilke plikter
presidenter i prestedømsquorum har,
L&p 107:85–96. Eldstenes quorum er
innstiftet for fastboende tjenere,
L&p 124:137.

RAFAEL. Se også: Engler
En Herrens engel som deltok i gjen-
opprettelsen av alle ting (L&p 128:21).

RAKEL. Se også: Jakob, sønn av Isak
I Det gamle testamente, en av Jakobs
hustruer (1M 29–31, 35) som var mor
til Josef og Benjamin.

RAMEUMPTOM
I Mormons bok en forhøyning hvor
zoramittene, som var frafalne nephit-
ter, gikk opp for å be (Alma 31:8–14).

REBEKKA. Se også: Isak
Isak var en patriark i Det gamle testa-
mente, og Rebekka var Isaks hustru
(1M 24–27). Rebekka var mor til Esau
og Jakob (1M 25:23–26).

REFSE, REFSELSE. Se også:
Motgang

Å irettesette eller disiplinere enkeltper-
soner eller grupper for å hjelpe dem til
å forbedre seg eller bli sterkere.
Ringeakt ikke Den Allmektiges tukt,
Job 5:17 (Ord 3:11). Salig (velsignet) er
den mann som du tukter, Herre, Sal
94:12. Alle Skriftene er gitt til rettled-
ning og opptuktelse, 2 Tim 3:16. Den
Herren elsker, den tukter han, Heb
12:5–11. Herren finner det tjenlig å
refse sitt folk, Mosiah 23:21–22. Hvis

Herren ikke refser sitt folk, vil de ikke
huske ham, Hel 12:3. Herren talte med
Jareds bror og refset ham, Ether 2:14.
De ble refset så de kunne omvende
seg, L&p 1:27. Dem jeg elsker, refser
jeg også, så deres synder kan bli tilgitt,
L&p 95:1. Alle som ikke vil tåle refsel-
se, kan ikke bli helliggjort, L&p 101:2–5.
Mitt folk må nødvendigvis refses inn-
til de lærer lydighet, L&p 105:6. Den
som ikke vil tåle refselse, er ikke mitt
rike verd, L&p 136:31.

REGNBUE. Se også: Ark; Noah,
patriark i Bibelen; Vannflommen
på Noahs tid

Tegnet på Guds pakt med Noah (1M
9:13–17). I 1M 9:21–25 (JSO) blir det
forklart at pakten også inneholder løfter
om at jorden aldri mer vil bli dekket av
en vannflom, at Enoks Sion vil vende
tilbake og at Herren vil komme tilbake
for å bo på jorden.

REGNSKAP. Se: Ansvarlig

REHABEAM. Se også: Salomo
Sønn av kong Salomo i Det gamle tes-
tamente. Han etterfulgte sin far og re-
gjerte i Jerusalem i 17 år (1 Kong 11:43;
14:21, 31). I Rehabeams regjeringstid
ble riket delt, og vi fikk Israel i nord og
Juda i syd (1 Kong 11:31–36; 12:19–20).
Rehabeam regjerte over Juda rike.

REN OG UREN. Se også: Moseloven;
Ren, renhet; Urenhet

I Det gamle testamente åpenbarte
Herren til Moses og til israelittene i
fordums tid, at bare bestemte matvarer
ble betraktet som rene eller med andre
ord som spiselige. Det skille israelitte-
ne trakk opp mellom ren og uren mat,
hadde stor innvirkning på deres religiø-
se og sosiale liv. Bestemte dyr, fugler
og fisker ble betraktet som rene og
kunne spises, mens andre var urene
og forbudte (3M 11; 5M 14:3–20). En-
kelte avdøde mennesker ble også be-
traktet som urene.

Å være ren i åndelig forstand er
det samme som å være fri fra synd og
syndige ønsker. I denne betydningen
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brukes ordet for å beskrive en person
som er dydig og har et rent hjerte
(Sal 24:4). Guds folk — paktens folk —
har alltid fått spesielle instruksjoner
om å være rene (3 Ne 20:41; L&p 38:42;
133:5).
Den som har rene hender og et rent
hjerte, skal stige opp på Herrens berg,
Sal 24:3–5. Kall ikke noe menneske
vanhellig eller urent, Apg 10:11–28. Kan
dere på den dag se opp til Gud med rent
hjerte og rene hender? Alma 5:19. Her-
ren vil refse Sion inntil hun blir ren,
L&p 90:36. Vær rene dere som bærer
Herrens kar, L&p 133:4–5, 14 (Jes 52:11).

REN, RENHET. Se også:
Helliggjørelse; Ren og uren

Fri for synd eller skyld, uklanderlig.
En person blir ren når alle hans tanker
og handlinger er rene. En person som
har syndet, kan bli ren ved tro på Jesus
Kristus, omvendelse og ved å motta
evangeliets ordinanser.
Den som har rene hender og et rent
hjerte, skal motta Herrens velsignelser,
Sal 24:3–5. Rens dere, dere som bærer
Herrens kar, Jes 52:11 (L&p 133:4–5).
Velsignet er de rene av hjertet, Mat
5:8 (3 Ne 12:8). Alt som er rent — gi akt
på det, Fil 4:8 (Trosart 1:13). Alle dere
som er rene av hjertet, løft deres hoder
og motta Guds behagelige ord, Jak bok
3:2–3. Kan dere på den dag se opp til
Gud med rent hjerte og rene hender?
Alma 5:19. Etter at de var blitt rene
og plettfrie for Gud, kunne de ikke se
på synd uten med avsky, Alma 13:12.
Bli renset, likesom Kristus er ren,
Moroni 7:48 (Mormon 9:6). Kristus vil
forbeholde seg et rent folk, L&p 43:14.
Herren befalte dem å bygge et hus i
Sion hvor de rene skal se Gud, L&p
97:10–17. Dette er Sion, de rene av
hjertet, L&p 97:21.

RETTFERDIGGJØRELSE,
RETTFERDIGGJØRE. Se også:
Helliggjørelse; Forsoning

Å bli tilgitt, slippe å ta straffen og bli
erklært skyldfri. En person blir rettfer-
diggjort ved Frelserens nåde gjennom

tro på ham. Denne troen kommer til
uttrykk gjennom omvendelse og lydig-
het mot evangeliets lover og ordinanser.
Jesu Kristi forsoning gjør det mulig for
menneskene å omvende seg og bli
rettferdiggjort, og derved slipper de å
ta den straff de ellers hadde måttet ta.
Ved Herren skal de få sin rett, Jes
45:25. Ikke de som hører, men de som
gjør etter loven, skal bli rettferdiggjort,
Rom 2:13. Mennesket er rettferdiggjort
ved Kristi blod, Rom 5:1–2, 9. Dere er
blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu
navn, 1 Kor 6:11. Rettferdiggjort ved
hans nåde skal vi bli arvinger, Tit 3:7.
Ble ikke Abraham, vår far, rettferdig-
gjort av gjerninger? Jak brev 2:21. Men-
nesket er rettferdiggjort av gjerninger,
ikke bare av tro, Jak brev 2:14–26. Intet
kjød er rettferdiggjort ved loven, 2 Ne
2:5. Min rettferdige tjener skal rettfer-
diggjøre de mange, for deres misgjer-
ninger skal han bære, Mosiah 14:11
(Jes 53:11). Kan dere si at deres klær er
blitt renset ved Kristus? Alma 5:27.
Rettferdiggjørelse gjennom Jesu Kristi
nåde er sann, L&p 20:30–31 (L&p 88:39).
Ved Ånden er dere rettferdiggjort,
Moses 6:60.

RETTFERDIG, RETTFERDIGHET.
Se også: Barmhjertig, barmhjer-
tighet; Guds bud; Oppriktighet,
rettskaffenhet; Forsoning;
Urettferdig(het); Vandre, vandre
med Gud; Verdig, verdighet

Slik de er brukt i Skriftene har ordene
rettferdig, rettferdighet to betydninger:
(1) Rettferdighet som rettskaffenhet.
(2) Rettferdighet som rettferd.
Rettferdighet som rettskaffenhet: Å være
rettferdig, hellig, dydig, rettskaffen,
lydig mot Guds bud og avstå fra synd.
Herren velsigner den rettferdige, Sal
5:13. Herrens øyne er vendt til de rett-
ferdige, Sal 34:16, 18 (1 Pet 3:12). Når
de rettferdige kommer til makten,
gleder folket seg, Ord 29:2 (L&p 98:9–
10). Salige er de som hungrer og tør-
ster etter rettferdighet, Mat 5:6 (3 Ne
12:6). Søk først Guds rike og hans
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rettferdighet, Mat 6:33. De rettferdi-
ge går bort til evig liv, Mat 25:46. Et
rettferdig menneskes bønn har stor
kraft og virkning, Jak brev 5:16. Den
som er rettferdig, blir begunstiget av
Gud, 1 Ne 17:35. Han vil beskytte de
rettferdige, de behøver ikke frykte,
1 Ne 22:17, 22. På grunn av Herrens
folks rettferdighet, vil ikke Satan ha
noen makt, 1 Ne 22:26. Hvis det ikke
finnes noen rettferdighet, finnes det
ingen lykke, 2 Ne 2:13. De rettferdige
skal arve Guds rike, 2 Ne 9:18. De rett-
ferdige frykter ikke sannheten, 2 Ne
9:40. Alle mennesker må bli forandret
til en rettferdig tilstand, Mosiah
27:25–26. De rettferdiges navn skal
skrives i livets bok, Alma 5:58. Dere
har søkt etter lykke i ugudelighet,
hvilket er i strid med rettferdigheten,
Hel 13:38. De rettferdiges sang er en
bønn til meg, L&p 25:12. Vær iført
rettferdighetens brynje, L&p 27:16
(Ef 6:14). De rettferdiges død er søt for
dem, L&p 42:46. De rettferdige skal
samles ut fra alle nasjoner, L&p 45:71.
Menneskene skulle tilveiebringe mye
rettferdighet av egen fri vilje, L&p
58:27. Den som gjør rettferdige gjer-
ninger, skal få fred i denne verden og
evig liv i den kommende verden, L&p
59:23. Ved det annet komme vil en
fullstendig atskillelse av de rettferdi-
ge og de ugudelige finne sted, L&p
63:54. Himmelens krefter kan bare kon-
trolleres ved rettferdighetens prinsip-
per, L&p 121:36. Blant de rettferdige var
det fred, L&p 138:22. Sions folk levde i
rettferdighet, Moses 7:18. Abraham
levde rettferdig, Abr 1:2.
Rettferdighet som rettferd: Konsekvent
velsignelse for rettferdige tanker og
handlinger og straff for synder man
ikke har omvendt seg fra. Rettferdig-
het er en evig lov som krever en straff
hver gang en av Guds lover er brutt
(Alma 42:13–24). Hvis synderen ikke
omvender seg, må han betale prisen
(Mosiah 2:38–39; L&p 19:17). Hvis han
omvender seg, betaler Frelseren prisen
gjennom sin forsoning ved å anvende
barmhjertighet (Alma 34:16).

Den som synder, han skal dø, Esek
18:4. Hva krever Herren av deg uten at
du skal gjøre rett? Mika 6:8. Jesus vil
være rettferdig og tilgi våre synder,
1 Joh 1:9. Guds rettferdighet skilte de
ugudelige fra de rettferdige, 1 Ne 15:30.
Forsoningen oppfyller rettferdighetens
krav, 2 Ne 9:26. Hele menneskeheten
er falt og er underlagt rettferdighetens
krav, Alma 42:14. Forsoningen tilfreds-
stiller rettferdighetens krav, Alma
42:15. Tror du barmhjertigheten kan
frata rettferdigheten noe? Alma 42:25.
Guds rettferdighet henger over deg
hvis du ikke omvender deg, Alma
54:6. Rettferdighet og dom er straffen
som er knyttet til min lov, L&p 82:4.
Rettferdighet fortsetter på sin kurs og
gjør krav på alt som tilkommer den,
L&p 88:40. Ingen skal kunne unndra
seg Guds lover og hans rettferdighet,
L&p 107:84.

RIGDON, SIDNEY

En av den gjenopprettede kirkes før-
ste konvertitter og ledere i 1830-årene
og tidlig på 40-tallet. Sidney Rigdon
var en tid førsterådgiver for Joseph
Smith i Det første presidentskap (L&p
35; 58:50, 57; 63:55–56; 76:11–12, 19–23;
90:6; 93:44; 100:9–11; 124:126). Senere
falt han fra og ble utelukket i septem-
ber 1844.

RIKDOM. Se også: Penger; Stolthet

Velstand eller overflod. Herren råder
de hellige til ikke å søke etter verdsli-
ge rikdommer unntatt for å gjøre godt.
De hellige må ikke søke etter verdslige
rikdommer før de søker Guds rike,
hvor evighetens rikdommer finnes
(Jak bok 2:18–19).

Når rikdommen vokser, så la ikke
hjertet feste seg ved det, Sal 62:11.
Gods hjelper ikke på vredens dag,
Ord 11:4. Den som setter sin lit til sin
rikdom, han skal falle, Ord 11:28. Et
godt navn er mer verd enn stor rikdom,
Ord 22:1. Hvor vanskelig det vil være
for dem som er rike å komme inn i
Guds rike, Mark 10:23 (Luk 18:24–25).
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Pengekjærhet er roten til alt ondt,
1 Tim 6:10. Ve de rike som forakter de
fattige og hvis skatter er deres gud,
2 Ne 9:30. De rettferdige la ikke sin
elsk på sine rikdommer, men delte med
alle, Alma 1:30. Folket begynte å bli
stolte på grunn av sine rikdommer,
Alma 4:6–8. Folket begynte å bli inn-
delt i klasser ifølge sin rikdom, 3 Ne
6:12. Søk ikke etter rikdom, men etter
visdom, L&p 6:7 (Alma 39:14; L&p
11:7). Det tilfaller Gud å gi jordens rik-
dommer, men vokt dere for stolthet,
L&p 38:39.
Evighetens rikdommer: Samle dere skat-
ter i himmelen, Mat 6:19–21. Hvor ofte
har jeg ikke kalt på dere ved det evige
livs rikdommer, L&p 43:25. Det tilfal-
ler meg å gi evighetens rikdommer,
L&p 67:2 (L&p 78:18).

RIKE, GUDS ELLER
HIMMELENS. Se også: Celestial
herlighet; Jesu Kristi Kirke

Guds rike på jorden er Jesu Kristi Kirke
av Siste Dagers Hellige (L&p 65). Hen-
sikten med Kirken er å forberede dens
medlemmer til å leve evindelig og
alltid i det celestiale rike — eller i him-
melens rike. Imidlertid kalles Kirken i
Skriftene av og til for himmelens rike,
hvilket betyr at Kirken er himmelens
rike på jorden.

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers
Hellige er Guds rike på jorden, men for
øyeblikket er det begrenset til et religi-
øst rike. Under tusenårsriket vil Guds
rike være både politisk og religiøst.
Herren er konge for evig og alltid, Sal
10:16 (Sal 11:4). Himmelens Gud vil
opprette et rike som aldri skal ødeleg-
ges, Dan 2:44 (L&p 138:44). Omvend
dere, for himmelens rike er kommet
nær, Mat 3:2 (Mat 4:17). Komme ditt
rike, skje din vilje på jorden, Mat 6:10.
Søk først Guds rike, Mat 6:33 (3 Ne
13:33). Jeg vil gi deg nøklene til riket,
Mat 16:19. Kom og arv det rike som
er beredt for dere, Mat 25:34. Når
jeg deltar i nadverden med dere i min
Faders rike, Mat 26:26–29. Dere skal

få se alle profetene i Guds rike, Luk
13:28. De urettferdige skal ikke arve
Guds rike, 1 Kor 6:9. Kjøtt og blod kan
ikke arve Guds rike, 1 Kor 15:50. Søk
Guds rike før dere søker etter rikdom,
Jak bok 2:18. Intet urent kan arve
himmelens rike, Alma 11:37. Så du
kan hvile med dem i min Faders rike,
L&p 15:6. Til dere er riket gitt, eller
med andre ord, nøklene til Kirken,
L&p 42:69 (L&p 65:2). Måtte Guds rike
rulle frem så himmelens rike kan kom-
me, L&p 65:5–6. Dette rikes nøkler
skal aldri bli fratatt deg, L&p 90:3. De
som mottar deg som et lite barn, mot-
tar mitt rike, L&p 99:3. For slik skal
min kirke kalles i de siste dager,
ja, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers
Hellige, L&p 115:4. Himlene ble
åpnet, og jeg så Guds celestiale rike,
L&p 137:1–4.

ROM. Se også: Romerriket
I Det nye testamente, Romerrikets ho-
vedstad som lå ved elven Tiber i Italia
(Apg 18:2; 19:21; 23:11). Paulus forkynte
evangeliet i Rom da han var de romer-
ske myndigheters fange i byen (Rom
1:7, 15–16; Apg 28:14–31).

ROMERNE, BREVET TIL
(ROMERBREVET). Se også:
Paulus; Paulus’ brev

Et brev i Det nye testamente som Paulus
skrev til de hellige i Rom. Han hadde
tenkt å reise til Jerusalem, og det ville
helt sikkert bli en farefull ferd. Hvis
han kom fra denne reisen med livet i
behold, håpet han senere å kunne reise
til Rom. Brevet skulle delvis forberede
menigheten der på å ta imot ham når
han kom. Innholdet kan også betrak-
tes som en redegjørelse for bestemte
læresetninger som hadde vært omstridt,
men som Paulus nå betraktet som en-
delig avgjort.

I kapittel 1 hilser Paulus romerne.
Kapittel 2–11 inneholder flere uttalel-
ser om læren om tro, gjerninger og
nåde. I kapittel 12–16 finnes praktiske
læresetninger om kjærlighet, plikt og
hellighet.
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ROMERRIKET. Se også: Rom
Det gamle keiserriket Rom. På apost-
lenes tid var Romerriket verdens stør-
ste stormakt og omfattet alt som lå
mellom Eufrat, Donau, Rhinen, Atlan-
terhavet og ørkenen Sahara. Palestina
ble et lydrike i år 63 f.Kr. da Pompeius
inntok Jerusalem. Selv om romerne ga
jødene mange privilegier, hatet de det
romerske herredømme og gjorde sta-
dig opprør.

Paulus var romersk borger, men
brukte det mest utbredte språk i riket,
nemlig gresk, til å forkynne evangeliet.
Gi keiseren det som keiserens er, Mat
22:17–22. Paulus påberopte seg sine
rettigheter som romersk borger, Apg
16:37–39 (Apg 22:25–29).

RUBEN. Se også: Israel; Jakob, sønn
av Isak

I Det gamle testamente, eldste sønn av
Jakob og Lea (1M 29:32; 37:21–22, 29;
42:22, 37). Selv om Ruben var den før-
stefødte, mistet han sin førstefødselsrett
på grunn av synd (1M 35:22; 49:3–4).
Rubens stamme: Den velsignelse Jakob
ga Ruben, finnes i 1. Mosebok 49:3 og 5.
Mosebok 33:6. Stammen avtok gradvis i
antall, og selv om den fortsatte å bestå,
ble den politisk sett mindre betydnings-
full. Rubens førstefødselsrett ble over-
tatt av Josef og hans sønner fordi Josef
var den førstefødte sønn av Jakobs
andre hustru, Rakel (1 Krøn 5:1–2).

RUSTNING
En kledning som beskytter kroppen
mot slag og støt fra våpen. Ordet bru-
kes også for å betegne de åndelige
egenskaper som beskytter en person
mot fristelser og ondskap.
Ta på dere Guds fulle rustning, Ef 6:10–
18 (L&p 27:15–18).

RUT. Se også: Boas
Moabitt-kvinnen som i Det gamle tes-
tamente var svigerdatter av No’omi
og Elimelek, som begge var israelitter.
Etter at hennes mann døde, giftet
Rut seg med No’omis slektning, Boas,

og både David og Kristus nedstammet
fra deres sønn, Obed. Historien om
Rut skildrer på en vakker måte hvor-
dan en ikke-israelitt blir omvendt og
innlemmet i Israels hjord. Rut ga avkall
på sin tidligere gud og sitt tidligere liv
for å gå sammen med troens hus og
tjene Israels Gud (Rut 1:16).
Ruts bok: Kapittel 1 forteller om Elime-
lek og hans familie som bodde i Moab.
Etter at deres ektemenn døde, reiste
No’omi og Rut til Betlehem. Kapittel 2
forteller om Rut som sanket aks på
åkeren til Boas. Kapittel 3 forteller om
No’omi som bad Rut gå til treskeplas-
sen og legge seg ved Boas’ føtter. Ka-
pittel 4 forteller om Ruts giftemål med
Boas. De fikk sønnen, Obed, og både
David og Kristus nedstammet fra ham.

RYKTE. Se også: Ond tale; Sladder
Satan sprer rykter og ufred — av og til
delvis basert på sannheten — for å
sette menneskene opp mot Gud og alt
som er godt (Hel 16:22; JS—H 1:1). Et
av tegnene på Jesu Kristi annet kom-
me er at det menneskene snakker om,
vil være krig og rykter om krig (Mat
24:6; L&p 45:26; JS—M 1:23).

RØDEHAVET. Se også: Moses
Havområdet mellom Egypt og Arabia.
Sinai-halvøya ligger mellom Rødeha-
vets to nordlige havbukter. På en mi-
rakuløs måte delte Herren Rødehavet
så israelittene, under ledelse av Moses,
kunne gå igjennom på tørr grunn
(2M 14:13–31; Heb 11:29). At Moses
delte Rødehavet blir bekreftet av
åpenbaring i de siste dager (1 Ne 4:2;
Hel 8:11; L&p 8:3; Moses 1:25).

RØST. Se også: Åpenbaring
I Skriftene av og til et hørbart budskap
fra Herren eller hans sendebud. Åndens
røst kan også være lydløs og rettet til
hjerte eller sinn.
Adam og Eva hørte Gud Herrens røst,
1M 3:8 (Moses 4:14). Herren talte til
Elijah med en mild, lav røst, 1 Kong
19:11–13. De rettferdige følger Den
gode hyrdes røst, Joh 10:1–16. Hver
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den som er av sannheten, hører min
røst, Joh 18:37. Jeg var lydig mot Ån-
dens røst, 1 Ne 4:6–18. Det kom en røst
til meg og sa: Enos, dine synder er deg
forlatt, Enos 1:5. Det var en lav røst
som var fullkomment mild, og den
trengte inn i selve sjelen, Hel 5:29–33
(3 Ne 11:3–7). Enten ved min egen røst
eller ved mine tjeneres røst, det være
det samme, L&p 1:38. Det de taler når
de blir drevet av Den Hellige Ånd,
skal være Herrens røst, L&p 68:2–4.
Hver sjel som adlyder min røst, skal se
mitt åsyn og vite at jeg er, L&p 93:1.

RÅD. Se også: Profet
Formaninger, advarsler og instruksjo-
ner fra Herren og hans ordinerte ledere.
Jeg vil gi deg et råd, 2M 18:19. Gud vil
lede meg ved sitt råd, Sal 73:24. Uten
rådgivning faller et folk, Ord 11:14.
Fariseerne og de lovlærde gjorde Guds
råd til intet, Luk 7:30. Det er godt å være
lærd hvis man lytter til Guds råd,
2 Ne 9:29. Lytt til råd fra ham som har
ordinert dere, L&p 78:2. Motta råd av
ham som jeg har utpekt, L&p 108:1.
Han trakter etter å opprette sitt eget
råd i stedet for det råd som jeg har
opprettet, L&p 124:84. Lytt til min tje-
ner Josephs råd, L&p 124:89. Om noen
ikke søker mitt råd, skal han ikke ha
noen makt, L&p 136:19.

RÅDE
Slik det er brukt i Skriftene, betyr ordet
å gi råd eller undervise.
Så råder jeg deg at du kjøper av meg:
Gull, lutret i ild, Åp 3:18. Forsøk ikke å
råde Herren, Jak bok 4:10. Han råder i
visdom over alle sine gjerninger,
Alma 37:12. Deres synder er kommet
opp for meg fordi dere forsøker å gå
deres egne veier, L&p 56:14.

RÅDET. Se også: Jøder
Jødenes senat og deres høyeste rettsin-
stans både i sivile og kirkelige spørsmål.
Rådet besto av 71 medlemmer som ble
hentet fra yppersteprestene, de skrift-
lærde og eldstene. “Rådet” er den be-

nevnelse som ofte brukes i Skriftene
(Mat 26:59; Mark 14:55; Apg 5:34).

RÅDET I HIMMELEN. Se også:
Forløsningsplan; Førjordiske liv;
Striden (Krigen) i Himmelen

Den anledning i foruttilværelsen da
Faderen la frem sin plan for sine ånde-
barn som skulle komme til denne jord.
Guds sønner ropte av fryd, Job 38:7.
Høyt over Guds stjerner vil jeg reise
min trone, Jes 14:12–13. Det ble en strid
i himmelen, Åp 12:7–11. Før de ble født,
mottok de sine første leksjoner i ånde-
nes verden, L&p 138:56. Satan gjorde
opprør i foruttilværelsen, Moses 4:1–
4. Intelligenser var organisert før ver-
den ble til, Abr 3:22. Gudene rådførte
seg med hverandre, Abr 4:26. Gudene
hvilte fra den gjerning de hadde be-
sluttet å gjøre, Abr 5:2.

SABBATTSDAGEN. Se også: Hvile;
Skape, skapelse

En hellig dag som hver uke er avsatt til
hvile og tilbedelse. Etter at Gud hadde
skapt alle ting, hvilte han på den sy-
vende dag og befalte at én dag hver
uke skulle være en hviledag for å hjel-
pe folket til å huske ham (2M 20:8–11).

Før Kristi oppstandelse helligholdt
Kirkens medlemmer ukens siste dag
som sabbat, og det samme gjorde jøde-
ne. Etter oppstandelsen helligholdt
Kirkens medlemmer — både jøder og
ikke-jøder — ukens første dag (Herrens
dag) til minne om Herrens oppstan-
delse. I dag fortsetter Kirken å hellig-
holde én dag hver uke som en hellig
sabbatsdag til å dyrke Gud og hvile fra
det daglige arbeide.

Sabbaten minner menneskene om
deres behov for åndelig føde og at de
er forpliktet til å være lydige mot Gud.
Når en nasjon blir skjødesløs med hel-
ligholdelsen av sabbaten, påvirkes alle
sider av livet, og det religiøse liv for-
faller (Neh 13:15–18; Jer 17:21–27).
Gud hvilte på den syvende dag, 1M 2:1–
3. Israels barn sanket ikke manna på
sabbaten, 2M 16:22–30. Kom hviledagen
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i hu, så du holder den hellig, 2M 20:8–
11 (Mosiah 13:16–19). Sabbaten ble
gitt som et tegn mellom Gud og men-
nesket, 2M 31:12–17 (Esek 20:12, 20).
Vi skulle ikke kjøpe eller selge på sab-
baten, Neh 10:31. Kall sabbaten en
lyst, kall den ærverdig og gå ikke dine
egne veier, Jes 58:13–14. Sabbaten ble
til for menneskets skyld, og ikke men-
nesket for sabbatens skyld, Mark
2:23–28. Menneskesønnen er herre
over sabbaten, Luk 6:1–10. Jesus un-
derviste i en synagoge og helbredet på
sabbaten, Luk 13:10–14. Nephittene
holdt sabbatsdagen hellig, Jar 1:5.
Husk sabbaten og hold den hellig,
Mosiah 18:23. Ofre dine sakramenter
på min hellige dag, L&p 59:9–13.
Sions innbyggere skal holde sabbats-
dagen hellig, L&p 68:29. Jeg, Gud,
hvilte på den syvende dag fra all min
gjerning, Moses 3:1–3 (1M 2:1–3;
Abr 5:1–3).

SADDUKEERE. Se også: Jøder
Et lite, men mektig politisk parti og en
mektig kaste blant jødene. De var kan-
skje best kjent for sin stivbente tro på å
etterleve Moselovens bokstav. De god-
tok ikke at det fantes ånder og engler,
og forkastet også læren om oppstan-
delse og evig liv (Mark 12:18–27; Apg
4:1–3; 23:7–8).

SADRAK. Se også: Daniel
Sadrak, Mesak og Abed-Nego i Det
gamle testamente var tre israelittiske
ungdommer som, sammen med Dani-
el, ble bedt om å komme til kong Ne-
bukadnesars slott. Nebukadnesar var
konge i Babylon. Sadraks hebraiske
navn var Hananja. De fire ungdomme-
ne nektet å gjøre seg urene ved å spise
og drikke av kongens mat og vin (Da-
niel 1). Sadrak, Mesak og Abed-Nego
ble kastet i en glødende ildovn av kon-
gen, men ble reddet av Guds Sønn
(Daniel 3).

SAKARIAS (NT). Se også: Døperen
Johannes; Elisabet

I Det nye testamente, far til døperen

Johannes. Sakarias hadde en prests
embede og forrettet i templet.
Engelen Gabriel lovet Sakarias og hans
hustru, Elisabet, en sønn, Luk 1:5–25
(L&p 27:7). Hans tunge ble løst,
Luk 1:59–79. Sakarias ble slått ihjel
mellom templet og alteret, Mat 23:35
(Luk 11:51).

SAKARIAS (GT)
En profet i Det gamle testamente som
profeterte omkring år 520 f.Kr. Han
levde samtidig med profeten Haggai
(Esr 5:1; 6:14).
Sakarias’ bok: Boken er kjent for sine
profetier om Kristus og hans virksom-
het her på jorden og for profetier om
hans annet komme (Sak 9:9; 11:12–13;
12:10; 13:6). I kapittel 1–8 fortelles det
om en rekke syner om hvilken fremtid
Guds folk går i møte. Kapittel 9–14
inneholder syner om Messias, de siste
dager, Israels innsamling, den siste
store krig og om det annet komme.

SAKTMODIG, SAKTMODIGHET.
Se også: Sønderknust hjerte;
Tålmodighet; Ydmyk, ydmykhet

Gudfryktig, rettferdig, ydmyk, lærevil-
lig og tålmodig i lidelse. Den saktmodi-
ge er villig til å følge evangeliets lære.
Moses var en meget saktmodig mann,
4M 12:3. De saktmodige skal arve jor-
den, Sal 37:11 (Mat 5:5; 3 Ne 12:5;
L&p 88:17). Søk Herren, alle dere sakt-
modige, søk rettferdighet, søk sakt-
modighet, Sef 2:3 (1 Tim 6:11). Lær av
meg, for jeg er saktmodig og ydmyk
av hjertet, Mat 11:29. Åndens frukt er
saktmodighet, Gal 5:22–23. Herrens
tjener må være vennlig, istand til å læ-
re andre og være tålmodig. Med sakt-
modighet skal han tilrettevise dem
som sier imot, 2 Tim 2:24–25. En mild
og stille ånd er dyrebar for Gud, 1 Pet
3:4. Avlegg det naturlige menneske og
bli saktmodig, Mosiah 3:19 (Alma
13:27–28). Gud befalte Helaman å lære
folket å være saktmodig, Alma 37:33.
Herrens nåde er tilstrekkelig for de
saktmodige, Ether 12:26. Etter deres
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saktmodighet å dømme har dere tro
på Kristus, Moroni 7:39. Ingen er anta-
gelig for Gud som ikke er saktmodig
og ydmyk av hjertet, Moroni 7:44.
Syndens forlatelse gir saktmodighet,
og på grunn av saktmodighet og hjer-
tets ydmykhet kommer Den Hellige
Ånds nærvær, Moroni 8:26. Gå frem i
min Ånds saktmodighet, L&p 19:23.
Styr ditt hus i saktmodighet, L&p 31:9.
Makt og innflytelse i prestedømmet
skal utøves ved mildhet og saktmo-
dighet, L&p 121:41.

SALEM. Se også: Jerusalem;
Melkisedek

Den byen i Det gamle testamente hvor
Melkisedek regjerte. Den kan ha ligget
like ved siden av våre dagers Jerusa-
lem. Navnet “Salem” ligner mye på et
hebraisk ord som betyr “fred”.
Melkisedek, kongen i Salem, kom ut
med brød og vin, 1M 14:18. Melkisedek
var konge i Salem og prest for den høy-
este Gud, Heb 7:1–2. Melkisedek var
konge over Salems land, Alma 13:17–18.

SALIGPRISNINGENE. Se også:
Bergprekenen

En serie læresetninger som Jesus ga i
Bergprekenen og som gir en beskrivelse
av en edel og åndelig karakter (Mat
5:3–12; Luk 6:20–23). Saligprisningene
er ordnet på en slik måte at hver enkelt
uttalelse bygger på den foregående.
En mer omfattende og nøyaktig opp-
tegnelse av Saligprisningene finnes i
3. Nephi kapittel 12.

SALME. Se også: David; Musikk;
Synge

En sang for å lovprise Gud, et inspirert
dikt eller en inspirert melodi.
Salmenes bok: En bok i Det gamle testa-
mente med salmer som ofte handler
om Kristus. Salmenes bok blir ofte si-
tert i Det nye testamente.

Mange salmer ble skrevet av David.
Salmene ble skrevet for å lovprise
Gud, og til mange av dem ble det satt
melodi.

De tolv apostler sang en salme før
Herren trakk seg tilbake til Getsema-
ne, Mat 26:30. Herren kalte Emma
Smith og ba henne foreta et utvalg av
hellige salmer, L&p 25:11. De rettfer-
diges sang er en bønn til meg, og den
skal bli besvart med en velsignelse på
deres hoder, L&p 25:12. Pris Herren
med sang og musikk, L&p 136:28.

SALOMO. Se også: Batseba; David
I Det gamle testamente, sønn av David
og Batseba (2 Sam 12:24). Salomo var
en tid Israels konge.
David gjorde Salomo til konge,
1 Kong 1:11–53. David ba Salomo van-
dre på Herrens veier, 1 Kong 2:1–9.
Herren lovet ham et forstandig hjerte,
1 Kong 3:5–15. Dømte mellom to mødre
og fastslo hvem som var barnets egentli-
ge mor, 1 Kong 3:16–28. Laget mange
ordspråk og sanger, 1 Kong 4:32. Byg-
get templet, 1 Kong 6; 7:13–51. Innviet
templet, 1 Kong 8. Fikk besøk av dron-
ningen av Saba, 1 Kong 10:1–13. Salomo
giftet seg utenfor Israel, og hans hus-
truer vendte hans hjerte så han dyrket
falske guder, 1 Kong 11:1–8. Herren var
vred på Salomo, 1 Kong 11:9–13. Hans
død, 1 Kong 11:43. David profeterte om
Salomos strålende regjeringstid, Sal 72.
Salomo mottok mange hustruer og
medhustruer, men ikke alle ble mottatt
fra Herren, L&p 132:38 (Jak bok 2:24).

SALOMOS HØYSANG
En bok i Det gamle testamente. Profe-
ten Joseph Smith lærte at Salomos
høysang ikke er inspirert skrift.

SALT
Et betydningsfullt konserveringsmid-
del for mat i den gamle verden, og det
ble betraktet som helt livsviktig.
Lots hustru ble til en saltstøtte,
1M 19:26. Dere er jordens salt, Mat
15:13 (Luk 14:34; 3 Ne 12:13). Herrens
folk — paktens folk — blir regnet som
jordens salt, L&p 101:39–40. Hvis de
hellige ikke er menneskers frelsere, er
de som salt som har mistet sin kraft,
L&p 103:9–10.
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SALVE. Se også: Olje; Salving av syke
I fordums tid salvet Herrens profeter
dem med olje som skulle utføre spesi-
elle oppgaver, som f.eks. Aron eller de
prester og konger som skulle herske
over Israel. Å salve i dag vil si å an-
bringe en dråpe eller to med innviet
olje på en persons hode som ledd i en
spesiell velsignelse. Dette kan bare
gjøres med Det melkisedekske preste-
dømmes myndighet og kraft. Etter at
salvingen er utført, kan en person med
myndighet i det samme prestedømme
besegle salvingen og gi en spesiell vel-
signelse til den som blir salvet.
Og du skal salve dem og innvie dem
så de kan tjene meg som prester,
2M 28:41 (3M 8:6–12, 30). Og du skal
salve ham til fyrste over mitt folk
Israel, 1 Sam 9:16; 10:1. Eldstene skal
salve og velsigne de syke, Jak brev
5:14–15 (L&p 42:44).

SALVEDE, DEN. Se også: Jesus
Kristus; Messias

Jesus kalles Kristus (et gresk ord) eller
Messias (et arameisk ord). Begge ord
betyr “den salvede”. Han er Faderens
salvede for å være Faderens personlige
representant i alle ting som har med
menneskehetens frelse å gjøre.
Herren har salvet meg, Jes 61:1–3. Han
har salvet meg til å forkynne evangeliet,
Luk 4:16–22. Jesus ble salvet av Gud
Faderen, Apg 4:27. Gud salvet Jesus
fra Nasaret, Apg 10:38.

SALVING AV SYKE. Se også:
Helbrede, helbredelse;
Håndspåleggelse; Olje;
Prestedømme; Salve

En handling hvor menn som bærer
Det melkisedekske prestedømme bru-
ker innviet olje for å gi en velsignelse
til syke mennesker.
Legg din hånd på henne, Mat 9:18.
Jesus la hendene på noen få syke og
helbredet dem, Mark 6:5. Kristi apostler
salvet mange syke med olje og helbre-
det dem, Mark 6:13. Eldstene skal salve
og helbrede de syke, Jak brev 5:14–15.

Dere skal ikke helbrede de syke uten
at det forlanges av dere av dem som
ønsker det, L&p 24:13–14. Eldstene skal
legge sine hender på de syke, L&p
42:44. Legg deres hender på de syke og
de skal bli helbredet, L&p 66:9.

SAM. Se også: Lehi, Nephis far
I Mormons bok, Lehis tredje sønn (1 Ne
2:5). Han var en rettferdig og hellig
mann som valgte å følge Herren
(1 Ne 2:17; 2 Ne 5:5–6; Alma 3:6).

SAMARIA. Se også: Samaritaner
I Det gamle testamente, hovedstaden i
nordriket Israel (1 Kong 16:23–24).
Fordi byen var meget strategisk plassert
på en høyde, greide ikke assyrerne å
erobre den før de hadde beleiret den i
tre år (2 Kong 17:5–6). Herodes bygget
den opp igjen og kalte den Sebaste. I
nytestamentlig tid var Samaria navnet
på hele midtre del av Palestina vest for
Jordan.

SAMARITANER. Se også: Samaria
Et folk Bibelen forteller om og som bod-
de i Samaria etter at nordriket, Israel,
ble erobret av assyrerne. Samaritanene
var delvis israelitter og delvis hednin-
gefolk. Deres religion var en blanding
av jødisk og hedensk tro og levemåte.
Lignelsen om den barmhjertige samari-
tan i Luk 10:25–37 viser hvor intenst jø-
dene hatet dem fordi samaritanene had-
de falt fra israelittenes religion. Herren
ba apostlene om å undervise evangeli-
et til samaritanene (Apg 1:6–8). Filip
forkynte Kristi evangelium med hell
til folket i Samaria og utførte mange
mirakler blant dem (Apg 8:5–39).

SAMSON
I Det gamle testamente, den tolvte av
Israels “dommere”. Han var kjent for
sin store fysiske styrke, men var ikke
klok i enkelte moralske valg og hand-
linger (Dom 13:24–16:31).

SAMUEL, LAMANITTEN
En lamanitt-profet i Mormons bok som
Herren sendte for å undervise og adva-
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re nephittene like før Frelseren ble født.
Samuel profeterte om tegn i forbindel-
se med Jesu Kristi fødsel og død og om
nephittenes utryddelse (Hel 13–16).

SAMUEL, PROFET I DET GAMLE
TESTAMENTE

Sønn av Elkana og Hanna. Samuel ble
født som svar på sin mors bønner
(1 Sam 1). Som barn fikk Eli omsorg
for ham — Eli var høyprest i tabernak-
let i Silo (1 Sam 2:11; 3:1). Herren kalte
Samuel til å være profet i ung alder
(1 Sam 3). Etter Elis død ble Samuel
den store profet og dommer i Israel og
gjenopprettet lov og orden og fast reli-
giøs tilbedelse i landet (1 Sam 4:15–18;
7:3–17).

1 Sam 28:5–20 forteller om Samuel
som etter anmodning fra Saul blir hen-
tet frem fra de døde av heksen i En Dor.
Dette kan ikke ha vært et syn fra Gud,
for en heks eller et annet ånde-medium
kan ikke få en profet til å vise seg når
de ber om det (1 Sam 28:20; 31:1–4).
Første og annen Samuelsbok: I enkelte
bibler er første og annen Samuelsbok
slått sammen til én bok, mens de i an-
dre bibler (som i den norske) består av
to bøker. Bøkene dekker en tidsperio-
de på omtrent 130 år — fra Samuel ble
født og frem til tiden umiddelbart før
kong Davids død.
Første Samuelsbok: Kapittel 1–4 fortel-
ler at Herren forbannet og straffet Elis
familie og kalte Samuel til å være høy-
prest og dommer. Kapittel 4–6 fortel-
ler hvordan paktens ark falt i filistre-
nes hender. Kapittel 7–8 inneholder
Samuels advarsel mot falske guder og
en ugudelig konge. Kapittel 9–15 for-
teller om hvordan Saul ble kronet og
om tiden han regjerte som konge. Kapit-
tel 16–31 forteller historien om David
og hvordan han fikk sin makt — Samuel
salvet David som hadde felt Goliat.
Saul hatet David, men David nektet å
drepe ham selv om han hadde anled-
ning til å gjøre det.
Annen Samuelsbok: Boken forteller detal-
jert om David som regjerer som konge

i Juda og til slutt over hele Israel. Ka-
pittel 1–4 forteller om en lang kamp
mellom Davids tilhengere — etter at
han ble kronet av Juda — og Sauls til-
hengere. Kapittel 5–10 forteller om
David som ble mektig i mange land.
Kapittel 11–21 viser hvordan David
gradvis mistet sin åndelige styrke på
grunn av sine synder og opprøret i
hans egen familie. Kapittel 22–24 for-
teller om hvordan David forsøker å bli
forsonet med Herren igjen.

SAMVITTIGHET. Se også: Kristi
lys; Lys

En indre følelse av hva som er riktig
og galt, og som kommer fra Kristi lys
til alle mennesker (Moroni 7:16). På
grunn av Kristi lys som er gitt til alle
mennesker, har vi en medfødt evne til
å skjelne mellom rett og galt (L&p
84:46). Denne egenskapen kaller vi for
vår samvittighet. Fordi vi har en slik
samvittighet, blir vi ansvarlige menne-
sker. I likhet med andre egenskaper og
evner, kan samvittigheten bli sløvet
på grunn av synd eller misbruk.
De skriftlærde og fariseerne ble dømt
av sin egen samvittighet, Joh 8:9. Om
det vitner også deres samvittighet,
Rom 2:14–15. Apostater blir brenne-
merket i sin egen samvittighet, 1 Tim
4:2. Menneskene er tilstrekkelig un-
dervist til å kjenne godt fra ondt, 2 Ne
2:5. Kong Benjamin hadde ren sam-
vittighet for Gud, Mosiah 2:15. Ne-
phittene ble fylt med glede og hadde
fred i samvittigheten, Mosiah 4:3.
Zeezrom begynte å bli opprørt ved be-
visstheten om sin skyld, Alma 14:6.
Vi opplever glede eller samvittighets-
nag ettersom vi selv ønsker,
Alma 29:5. En straff og en rettferdig
lov gir menneskene samvittighetsnag,
Alma 42:18. Kristi Ånd er gitt til alle
mennesker så de kan skjelne godt fra
ondt, Moroni 7:16. Alle mennesker
skulle ha samvittighetsfrihet, L&p
134:2. Min samvittighet er ren, L&p
135:4. Vi fordrer rett til å dyrke Gud i
overensstemmelse med vår egen sam-
vittighet, Trosart 1:11.
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SANNHET. Se også: Intelligens(er);
Kunnskap; Lys, Kristi lys

Kunnskap om ting som de er og som
de var og som de skal bli (L&p 93:24).
Sannhet er også lys og åpenbaring fra
himmelen.
Sannhet skal vokse opp av jorden, Sal
85:12 (Moses 7:62). Dere skal kjenne
sannheten, og sannheten skal frigjøre
dere, Joh 8:32. Jeg er veien, sannheten
og livet, Joh 14:6. Dersom vi sier at vi
ikke har synd, er sannheten ikke i oss,
1 Joh 1:8. De skyldige synes at sannhe-
ten er hård, 1 Ne 16:2. De rettferdige
elsker sannheten, 2 Ne 9:40. Ånden taler
sannheten og lyver ikke, Jak bok 4:13.
Du er sannhetens Gud og kan ikke lyve,
Ether 3:12. Ved Den Hellige Ånds kraft
kan dere vite sannheten i alt, Moroni
10:5. Sannheten består evindelig og
alltid, L&p 1:39. Du er blitt opplyst av
sannhetens Ånd, L&p 6:15. Mormons
bok inneholder sannheten og Guds ord,
L&p 19:26. Trøsteren ble utsendt for å
undervise om sannheten, L&p 50:14.
Den som mottar ordet ved sannhetens
Ånd, mottar det slik som sannhetens
Ånd taler, L&p 50:17–22. Forkynn sann-
heten ifølge de åpenbaringer som jeg
har gitt dere, L&p 75:3–4. Det som er
sannhet, er lys, L&p 84:45. Kristi lys er
sannhetens lys, L&p 88:6–7, 40. Min
Ånd er sannhet, L&p 88:66. Intelligens,
eller sannhetens lys, ble ikke skapt,
L&p 93:29. Guds herlighet er intelli-
gens, eller med andre ord, lys og sann-
het, L&p 93:36. Jeg har befalt dere å
oppdra deres barn i lys og sannhet,
L&p 93:40. Min Enbårne er full av nå-
de og sannhet, Moses 1:6.

SANSELIG, SANSELIGHET.
Se også: Begjær; Hor; Kyskhet;
Seksuell umoral

Sterk trang til fysisk behag, spesielt i
form av seksuelt umoralske handlinger.
Hans herres hustru kastet sine øyne på
Josef, 1M 39:7. Hver den som ser på en
kvinne for å begjære henne, har drevet
hor, Mat 5:28 (3 Ne 12:28). Avstå fra
de kjødelige lyster som strider mot

sjelen, 1 Pet 2:11. Kjødets lyst og øyne-
nes lyst er ikke av Faderen, 1 Joh 2:16.
Gå ikke mer etter dine øynes lyster,
Alma 39:9. Ved overtredelse av hellige
lover ble mennesket sanselig, L&p 20:20.
Om noen driver hor i sitt hjerte, skal
de ikke ha Ånden, L&p 63:16. Avstå fra
alle deres kjødelige lyster, L&p 88:121.
Mennesket begynte å bli kjødelig, san-
selig og djevelsk, Moses 5:13 (Mosiah
16:3; Moses 6:49).

SARA. Se også: Abraham
I Det gamle testamente, Abrahams
første hustru. På sine gamle dager ble
hun mor til Isak (1M 18:9–15; 21:2).

SARIAH. Se også: Lehi, Nephis far
I Mormons bok, Lehis hustru (1 Ne
5:1–8; 8:14–16; 18:19) og mor til Laman,
Lemuel, Sam, Nephi, Jakob, Josef og
døtre (1 Ne 2:5; 2 Ne 5:6).

SATAN. Se: Djevel

SAUL, KONGE I ISRAEL
I Det gamle testamente, Israels første
konge før landet ble delt. Selv om han
var rettferdig den første del av sin
regjeringstid, ble han til slutt full av
stolthet og var ulydig mot Gud (1 Sam
9–31).

SAULUS FRA TARSUS. Se: Paulus

SEBULON. Se også: Israel; Jakob,
sønn av Isak

I Det gamle testamente, sønn av Jakob
og Lea (1M 30:19–20).
Sebulons stamme: Jakob velsignet Sebu-
lons stamme (1M 49:13). Sebulons
stamme gikk sammen med Debora og
Barak og kjempet mot Israels fiender
(Dom 4:4–6, 10). De gikk også sammen
med Gideon og kjempet mot midianit-
tene (Dom 6:33–35).

SEER. Se også: Profet; Urim og
tummim

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
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at bare en seer kan bruke spesielle
uttydere, eller en urim og tummim
(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). Dessuten
blir Det første presidentskap og De
tolvs råd oppholdt som profeter, seere
og åpenbarere.
Det er et gjenstridig folk som sier til
seerne: Dere skal ikke se — og til pro-
fetene: Dere skal ikke skue, Jes 30:9–
10. En utvalgt seer vil jeg oppreise av
dine lenders frukt, 2 Ne 3:6–15. Her er
visdom, ja, til å være en seer, en åpen-
barer, en oversetter og en profet, L&p
107:92. Herren utpekte Hyrum Smith
til å være en profet, seer og åpenbarer
for Kirken, L&p 124:91–94.

SEFANJA
En profet i Det gamle testamente
som levde mens Josia regjerte (639–
608 f. Kr).
Sefanjas bok: Kapittel 1 forteller om en
kommende tid som skal være fylt med
vrede og vanskeligheter. I kapittel 2
blir Israels folk bedt innstendig om å
søke rettferdighet og saktmodighet.
Kapittel 3 forteller om det annet kom-
me når alle nasjoner skal samle seg til
kamp. Herren vil imidlertid regjere i
deres midte.

SEKSUELL UMORAL. Se også: Hor;
Sanselig, sanselighet

Å delta frivillig i hor i eller utenfor ekte-
skapet, homoseksualitet, lesbisk adferd,
incest eller andre former for vanhellig,
unaturlig eller uren seksuell aktivitet.
La oss gi vår far vin å drikke og legge
oss hos ham, 1M 19:30–36. Ruben gikk
og lå med Bilha, sin fars medhustru,
1M 35:22 (1M 49:4; 1 Krøn 5:1). Homo-
seksualitet og annen pervers seksuell
adferd er en avskyelighet, 3M 18:22–23.
Hvis en mann tvinger en kvinne til å
ligge med seg, er det bare mannen som
har syndet, 5M 22:25–27. Den som ser

på en kvinne for å begjære henne, har
allerede drevet hor med henne i sitt
hjerte, Mat 5:28 (3 Ne 12:28). Utukt,
urenhet og syndig lidenskap er avguds-
dyrkelse, Kol 3:5. I de siste dager skal
menneskene være uten naturlig kjær-
lighet, 2 Tim 3:1–3. Seksuell synd er
en avskyelighet, Alma 39:3–5.

SEM. Se også: Noah, patriark i Bibelen
I Det gamle testamente en rettferdig
sønn av Noah og, ifølge tradisjonen,
stamfar til semittene eller semittiske
folkeslag, herunder arabere, hebreere,
babylonere, syrere, fønikiere og assyre-
re (1M 5:29–32; 6:10; 7:13; 9:26; 10:21–
32; Moses 8:12). I åpenbaring i de siste
dager kalles Sem for “den store høy-
prest” (L&p 138:41).

SENNEPSFRØ
Frøet fra sennepsplanten. Selv om frø-
et er veldig lite, er planten som vokser
opp, veldig stor. Jesus sammenlignet
himmelens rike med et sennepsfrø
(Mat 13:31).
Om dere har tro som et sennepsfrø,
kan dere flytte fjell, Mat 17:20.

SERUBABEL
Da Kyros i Det gamle testamente ga
beskjed om at jødene kunne vende til-
bake til Palestina, ble Serubabel utnevnt
til stattholder eller representant for
jødenes kongehus. Hans persiske navn
var Sesbassar (Esr 1:8). Han engasjerte
seg i gjenoppbyggingen av templet i
Jerusalem (Esr 3:2, 8; 5:2).

SET. Se også: Adam
I Det gamle testamente, en rettferdig
sønn av Adam og Eva.
Set var en fullkommen mann og helt
lik sin far, L&p 107:42–43 (1M 5:3). Set
var en av de store i åndeverdenen,
L&p 138:40. Gud åpenbarte seg for
Set, Moses 6:1–3, 8–14.

SHEREM. Se også: Antikrist
En mann i Mormons bok som fornek-
tet Kristus og forlangte å bli vist et
tegn (Jak bok 7:1–20).
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SHIBLON. Se også: Alma, sønn av
Alma

I Mormons bok, sønn av Alma den yn-
gre. Shiblon forkynte evangeliet for
zoramittene og ble forfulgt på grunn
av sin rettferdighet. Fordi han var tro-
fast og tålmodig, befridde Herren ham
fra hans forfølgere (Alma 38). En tid
tok Shiblon også vare på nephittenes
opptegnelser (Alma 63:1–2, 11–13).

SHIZ. Se også: Jareditter
I Mormons bok, en av jaredittenes
hærførere. Han døde etter å ha utkjem-
pet et stort slag hvor jaredittene som
nasjon ble fullstendig utryddet (Ether
14:17–15:31).

SIDKIA. Se også: Mulek
I Det gamle testamente, den siste kon-
ge i Juda (2 Kong 24:17–20; 25:2–7).
Sidkia kastet profeten Jeremia i feng-
sel (Jer 32:1–5), og Jeremia profeterte
at Sidkia ville bli ført bort som fange
(Jer 34:2–8, 21). Lehi og hans familie
bodde i Jerusalem det første år Sidkia
regjerte (1 Ne 1:4). Alle Sidkias sønner
ble drept, bortsett fra hans sønn Mu-
lek, som utvandret til den vestlige
halvkule (Jer 52:10; Omni 1:15; Hel 8:21).

SIMEON. Se også: Israel, Jakob,
sønn av Isak

I Det gamle testamente, annen sønn av
Jakob og hans hustru Lea (1M 29:33;
35:23; 2M 1:2). Sammen med Levi del-
tok han i massakren av sikemittene
(1M 34:25–31). Jakobs profeti om Si-
meon finnes i 1. Mosebok 49:5–7.
Simeons stamme: Simeons etterkommere
bodde ofte sammen med Juda stamme
og innenfor Juda rikes grenser (Jos
19:1–9; 1 Krøn 4:24–33). Simeons stam-
me gikk sammen med Juda i kamp mot
kana÷aneerne (Dom 1:3, 17). Senere slut-
tet de seg til Davids hær (1 Krøn 12:25).

SIMON KANANEUS
I Det nye testamente, en av Jesu Kristi
første apostler (Mat 10:2–4).

SIMON PETER. Se: Peter

SINAI, FJELLET. Se også: Moseloven;
Moses

Et fjell på Sinai-halvøya like ved det
sted hvor Moses og israelittene slo leir
tre måneder etter utvandringen fra
Egypt. Fjellet kalles også Horeb (2M
3:1). Her ga Gud sin lov til Moses for
Israels hus, og her ble også tabernaklet
bygget (2M 19:2; 20:18; 24:12; 32:15).

SINN
Mentale evner (forstand); bevisst tan-
kevirksomhet.
Tjen ham med udelt hjerte og med vil-
lig sinn, 1 Krøn 28:9. Elsk Herren din
Gud av all din forstand, Mat 22:37. Å
være kjødelig-sinnet er død, å være
åndelig-sinnet er evig liv, 2 Ne 9:39.
Herrens røst kom til mitt sinn, Enos
1:10. Ordet hadde større innvirkning
på folkets sinn enn sverdet, Alma 31:5.
Jeg vil fortelle deg i ditt sinn, L&p 8:2.
Tenk det ut i ditt sinn, L&p 9:8. La
evighetens andektighet hvile over deres
sinn, L&p 43:34. Deres sinn har tidli-
gere vært formørket, L&p 84:54. Gå
tidlig til sengs og stå tidlig opp så der-
es legemer og deres sinn kan være i
vigør, L&p 88:124. Satan kjente ikke
Guds tanker, Moses 4:6. Herren kalte
sitt folk Sion, for de var av ett hjerte og
ett sinn, Moses 7:18.

SINNE. Se også: Hate, hat; Kjærlighet
Sinne er å legge for dagen sin hissig-
het. Herren advarte sine hellige og ba
dem kontrollere sin harme (Mat 5:22).
Hverken voksne eller barn skulle bru-
ke ukvemsord mot andre i familien. I
Skriftene blir sinne ofte billedlig beskre-
vet som ild. (2 Ne 15:25, L&p 1:13).
Da ble Kain forbitret og stirret ned for
seg, 1 M 4:5. Herren er nådig og barm-
hjertig, langmodig og stor i miskunnhet,
Sal 145:8. Mildt svar demper harme,
men et sårende ord vekker vrede, Ord
15:1. En hissig mann vekker strid, men
den langmodige stiller trette, Ord 15:18
(Ord 14:29). For mitt navns skyld er jeg
langmodig, Jes 48:9. Hele dagen bredte
jeg ut mine hender til et gjenstridig folk,
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Jes 65:2–3. Om noen slår deg på høyre
kinn, så vend også det andre til, Mat
5:39. Og dere fedre: Vekk ikke sinne
hos barna deres, Ef 6:4. Fordi jeg har
fortalt dere sannheten, er dere sinte på
meg, Mosiah 13:4. Jeg vil hjemsøke det-
te folk i min vrede, Alma 8:29. Og mot
ingen er hans vrede mer opptent, enn
mot dem som ikke anerkjenner hans
hånd i alle ting, L&p 59:21. Jeg, Herren,
er vred på de ugudelige, L&p 63:32.

SION. Se også: Enok; Jerusalem, det
nye

De rene av hjertet (L&p 97:21). Sion er
også et sted hvor de rene av hjertet bor.
Den byen som ble bygget av Enok og
hans folk og som til slutt ble tatt opp til
himmelen på grunn av rettferdighet,
ble kalt Sion (L&p 38:4; Moses 7:18–21,
69). I de siste dager vil en by ved navn
Sion bli bygget i nærheten av Jackson
fylke, Missouri (De forente stater), og
her vil Israels stammer samle seg (L&p
103:11–22; 133:18). De hellige blir rå-
det til å bygge opp Sion overalt hvor
de bor i verden.
Davids by ble kalt Sion, 1 Kong 8:1.
Fra Sion skal lov utgå, Jes 2:2–3 (Mika
4:2; 2 Ne 12:2–3). Forløseren skal kom-
me til Sion, Jes 59:20. Jeg vil ta dere, én
av en by og to av en ætt, og føre dere til
Sion, Jer 3:14. På Sions berg og i Jeru-
salem skal det være en flokk som har
sluppet unna, Joel 3:5 (Obad 1:17).
Velsignet er de som søker å frembrin-
ge mitt Sion, 1 Ne 13:37. Sions døtre er
hovmodige, 2 Ne 13:16 (Jes 3:16). Ve
den som er likegyldig i Sion! 2 Ne
28:19–25. Søk å fremme og grunnfeste
Sions sak, L&p 6:6 (L&p 11:6). Ham
har jeg inspirert til å fremme Sions sak
med stor kraft for det gode, L&p 21:7.
Det nye Jerusalem skal kalles Sion,
L&p 45:66–67. Independence, Missou-
ri, er stedet for byen Sion, L&p 57:1–3.
En plage vil være over Sions barn inntil
de omvender seg, L&p 84:58. Herren
kalte sitt folk Sion, for de var av ett hjer-
te og ett sinn, Moses 7:18–19. Sion (det
nye Jerusalem) vil bli bygget på det
amerikanske kontinent, Trosart 1:10.

SIPPORA. Se også: Moses
I Det gamle testamente, Moses’ hustru
og Jetros datter (2M 2:21; 18:2).

SISTE DAGER. Se også: Annet
komme, Jesu Kristi; Tidenes tegn

Den tid vi nå lever i. Dagene (eller
tidsperioden) like før Herrens annet
komme.
Jeg vil forkynne dere hva som skal
hende dere i de siste dager, 1M 49:1.
Forløseren skal i de siste dager stå frem
på jorden, Job 19:25. I de siste dager skal
Herrens hus bli grunnfestet, Jes 2:2. I de
siste dager skal det komme vanskelige
tider, 2 Tim 3:1–7. Spottere i de siste
dager skal fornekte det annet komme,
2 Pet 3:3–7. Jeg profeterer til dere om
de siste dager, 2 Ne 26:14–30. For slik
skal min kirke kalles i de siste dager,
ja, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers
Hellige, L&p 115:4. Kristus vil komme
i de siste dager, Moses 7:60.

SISTE MÅLTID. Se også: Nadverd;
Påske (jødenes)

Ifølge Det nye testamente det siste mål-
tid Jesus inntok før han ble arrestert og
korsfestet, Luk 22:14–18. Sammen med
sine apostler inntok han dette måltid
under påskehøytiden (Mat 26:17–30;
Mark 14:12–18; Luk 22:7–13).
Frelseren velsignet brødet og vinen og
ga det til apostlene, Mat 26:26–29
(Mark 14:22–25; Luk 22:7–20). Jesus vas-
ket apostlenes føtter, Joh 13. Judas ble
identifisert som den som kom til å forrå-
de Jesus, Joh 13:21–26 (Mat 26:20–25).

SJEL. Se også: Legeme; Ånd
Skriftene bruker ordet “sjel” på tre for-
skjellige måter: (1) en ånd i et legemes
skikkelse — både før og etter jordeli-
vet (Alma 40:11–14; Abr 3:23); (2) ånd
og legeme forenet i jordelivet (Abr 5:7);
og (3) en udødelig oppstanden person
hvor ånd og legeme er blitt uatskillelig
forenet (Alma 40:23; L&p 88:15–16).
Blodet gjør soning for sjelen, 3M 17:11.
Han styrker min sjel, Sal 23:3. Du skal
elske Herren din Gud av hele din sjel,
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Mat 22:37 (Mark 12:30). Djevelen be-
drar deres sjeler, 2 Ne 28:21. Ofre hele
deres sjel som et offer til ham, Omni
1:26. Ordet begynner å utvide min sjel,
Alma 32:28. Hans sjel skal aldri hungre
eller tørste, 3 Ne 20:8. Nadverdens brød
og vann blir helliget for deres sjeler som
nyter av det, Moroni 4–5 (L&p 20:77–
79). De som arbeider i riket, bringer
frelse til sine sjeler gjennom sin tjenes-
te, L&p 4:2, 4. Sjeler er av stor verdi,
L&p 18:10. Dere ble født til verden av
vann, blod og ånd og ble på denne
måten en levende sjel, Moses 6:59.
Sjelers verdi: Alle mennesker er Guds
åndebarn. Han har omsorg for alle sine
barn og betrakter hver og en som be-
tydningsfull. Fordi de er hans barn, er
det mulig for dem å bli ham lik, og
derfor er de av stor verdi.
Det er glede over én synder som om-
vender seg, Luk 15:10. For så har Gud
elsket verden at han ga sin Sønn, den
enbårne, Joh 3:16. De kunne ikke hol-
de ut tanken på at noen menneskesjel
skulle forgå, Mosiah 28:3. Er ikke en
sjel i dag like dyrebar for Gud som en
sjel vil være ved hans komme? Alma
39:17. Det som vil være av størst verdi
for deg vil være å bringe sjeler til meg,
L&p 15:6. Husk at sjeler er av stor ver-
di i Guds øyne, L&p 18:10–15. Dette er
min gjerning og min herlighet — å til-
veiebringe mennesket udødelighet og
evig liv, Moses 1:39.

SKAPE, SKAPELSE. Se også:
Begynnelsen; Jesus Kristus;
Jorden; Sabbatsdagen; Åndelig
skapelse

Å organisere. Gud, som arbeidet gjen-
nom sin sønn, Jesus Kristus, organiserte
naturens grunnstoffer for å danne jor-
den. Vår himmelske Fader og Jesus
Kristus skapte mennesket i sitt bilde
(Moses 2:26–27).
I begynnelsen skapte Gud himmelen
og jorden, 1M 1:1. La oss gjøre menne-
sker i vårt bilde, 1M 1:26 (Moses 2:26–
27; Abr 4:26). Alt er blitt til ved ham,
Joh 1:3, 10. Gud skapte alle ting ved

Jesus Kristus, Ef 3:9. Ved ham er alt
blitt skapt (som er) i himmelen, Kol 1:16
(Mosiah 3:8; Hel 14:12). Gud skapte
verdener ved sin Sønn, Heb 1:2. Menne-
sket ble skapt i begynnelsen, Mosiah
7:27. Jeg skapte himlene og jorden og
alle ting som i dem er, 3 Ne 9:15
(Mormon 9:11, 17). Alle mennesker ble
i begynnelsen skapt i mitt eget bilde,
Ether 3:15. Jesus Kristus skapte himle-
ne og jorden, L&p 14:9. Han skapte
mennesket, mann og kvinne, i sitt eget
bilde, L&p 20:18. Verdener uten tall
har jeg skapt, Moses 1:33. Ved min En-
bårne skapte jeg himmelen, Moses 2:1.
Jeg, Gud Herren, skapte alle ting ån-
delig før de ble naturlige på jordens
overflate, Moses 3:5. Millioner av jord-
kloder som denne ville ikke utgjøre en
begynnelse på alle dine skapelsers
tall, Moses 7:30. Gudene organiserte
og dannet himlene, Abr 4:1.

SKAPER. Se: Jesus Kristus; Skape,
skapelse

SKILSMISSE. Se også: Ekteskap
Opphør av et ekteskap i kraft av lan-
dets eller kirkelig lov. Ifølge Det nye
testamente tillot Gud skilsmisse på
visse vilkår og på grunn av folkets
hårde hjerter, men som Jesus sa, “fra
begynnelsen av var det ikke slik”
(Mat 19:3–12). Skriftene fraråder skils-
misse generelt sett og råder ektemenn
og hustruer til å elske hverandre i rett-
ferdighet (1 Kor 7:10–12; L&p 42:22).

SKRIFTENE. Se også: Bibelen; Den
kostelige perle; Guds ord;
Kanon, kanoniske skrifter; Lære
og pakter; Mormons bok

Ord, både skriftlig og muntlig, fra helli-
ge Guds menn når de blir drevet av Den
Hellige Ånd. Kirkens offisielle kanoni-
serte skrifter i dag er Bibelen, Mormons
bok, Lære og pakter og Den kostelige
perle. Jesus og Det nye testamentes for-
fattere betraktet bøkene i Det gamle
testamente som hellig skrift (Mat 22:29;
Joh 5:39; 2 Tim 3:15; 2 Pet 1:20–21).
Brant ikke vårt hjerte i oss da han åpnet
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Skriftene for oss? Luk 24:32. Gransk
Skriftene, for i den tror dere at dere har
evig liv, og det er den som vitner om
meg, Joh 5:39. Kristi ord vil fortelle
dere alt dere skal gjøre, 2 Ne 32:3. Alle
som blir ledet til å ha tro på de hellige
skrifter, står fast og urokkelig i troen,
Hel 15:7–8. Menneskene farer vill, for
de forvrenger Skriftene og forstår dem
ikke, L&p 10:63. Disse ord er ikke av
mennesker, heller ikke av noe menne-
ske, men av meg, L&p 18:34–36. Frem-
komsten av Mormons bok beviser for
verden at Skriftene er sanne, L&p 20:2,
8–12. Dere skal vie deres tid til å studere
Skriftene, L&p 26:1. De hellige skrifter
er gitt til de helliges undervisning, L&p
33:16. Skriftene er gitt til frelse for mine
utvalgte, L&p 35:20. Undervis i mitt
evangeliums prinsipper som er i Bibe-
len og Mormons bok, L&p 42:12. Mine
lover om disse ting er gitt i mine skrif-
ter, L&p 42:28. Hva som helst som blir
sagt under innflytelse av Den Hellige
Ånd, er hellig skrift, L&p 68:4.

Tapte skrifter: Mange hellige skrifter som
vi ikke har i dag, er nevnt i Skriftene,
bl.a. følgende bøker og forfattere: Pak-
tens bok (2M 24:7), boken om Herrens
kriger (4M 21:14), Den rettskafnes bok
(Jos 10:13; 2 Sam 1:18), Salomos krøni-
ke (1 Kong 11:41), seeren Samuels krø-
nike (1 Krøn 29:29), profeten Natans
krønike (2 Krøn 9:29), profeten Semajas
krønike (2 Krøn 12:15), profeten Iddos
historiebok (2 Krøn 13:22, seeren Iddos
krønike, 12:15), Jehus krønike (2 Krøn
20:34), Hosais’ krønike (2 Krøn 33:19),
Enok (Jud 1:14), Zenocks ord, Neums
ord og Zenos’ ord (1 Ne 19:10), Zenos
(Jak bok 5:1), Zenock og Ezias (Hel 8:20),
en minnebok (Moses 6:5), brev til ko-
rinterne (1 Kor 5:9), til efeserne (Ef 3:3)
og brevet fra Laodikea (Kol 4:16).

Ta godt vare på Skriftene: Vi skulle få tak
i disse opptegnelsene så vi kan bevare
det som er talt av profetene, 1 Ne 3:19–
20. Jeg skulle ta vare på disse platene,
Jak bok 1:3. Disse ting er blitt ført og
bevart ved Guds hånd, Mosiah 1:5. Ta
vare på disse hellige ting, Alma 37:47.

Skriftene skal oppbevares i sikkerhet,
L&p 42:56. Anstreng deg til det ytter-
ste for å ta vare på dem, JS—H 1:59.

Skriftenes verdi: Du skal lese opp denne
lov for hele Israel, 5M 31:10–13. Denne
lovens bok skal ikke vike fra din munn,
Jos 1:8. Herrens lov er fullkommen, den
styrker sjelen, Sal 19:8. Ditt ord er en
lykt for min fot, Sal 119:105. Skriftene
vitner om meg, Joh 5:39. Alle Skriftene
er inspirert av Gud og er nyttig til lær-
dom og rettledning, 2 Tim 3:15–16. Jeg
anvendte alle Skriftene på oss, så de
kunne være oss til gavn og lærdom,
1 Ne 19:23. Min sjel fryder seg over
Skriftene, 2 Ne 4:15–16. Vi arbeider
flittig med å skrive for å overbevise
våre barn, og også våre brødre, så de
vil tro på Kristus, 2 Ne 25:23. De gran-
sket Skriftene og lyttet ikke mer til den-
ne ugudelige manns ord, Jak bok 7:23
(Alma 14:1). Om det ikke hadde vært
for disse platene, måtte vi nå ha vært i
uvitenhet, Mosiah 1:2–7. De hadde
gransket Skriftene flittig så de kunne
kjenne Guds ord, Alma 17:2–3. Skrifte-
ne er bevart for å bringe sjeler til frelse,
Alma 37:1–19 (2 Ne 3:15). Guds ord
skal lede det menneske som følger
Kristus, Hel 3:29. Hva som helst de taler
når de er drevet av Den Hellige Ånd,
skal være hellig skrift og Guds kraft til
frelse, L&p 68:4. Trykk fylden av mine
skrifter med henblikk på å bygge opp
min kirke og berede mitt folk, L&p
104:58–59. Den som verdsetter mitt ord,
skal ikke bli bedratt, JS—M 1:37.

Profetier om hellige skrifter: Jesaja forut-
sa at Mormons bok skulle komme
frem, Jes 29:11–14. Ta deg en stav og
skriv på den, for Juda, Esek 37:15–20.
Andre bøker vil komme frem, 1 Ne
13:39. Dere må ikke tro dere finner alle
mine ord i Bibelen, 2 Ne 29:10–14. Grip
Kristi evangelium som skal gjøres til-
gjengelig for dere i de opptegnelser
som skal komme til dere, Mormon
7:8–9. Velsignet er han som skal brin-
ge denne opptegnelsen frem i lyset,
Mormon 8:16. Skriv disse ting og for-
segl dem, og i min egen beleilige tid
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vil jeg vise dem til menneskenes barn,
Ether 3:27 (Ether 4:7). Vi tror at han
fortsatt vil åpenbare mange ting,
Trosart 1:9.

SKRIFTER, TAPTE. Se: Skriftene —
Tapte skrifter

SKRIFTLÆRD
Det gamle og nye testamente bruker ut-
trykket litt forskjellig: (1) I Det gamle
testamente var den skriftlærdes hoved-
oppgave å ta avskrift av hellig skrift
(Jer 8:8). (2) I Det nye testamente nevnes
de skriftlærde ofte og kalles også lov-
lærde eller lovkyndige. De utarbeidet
loven i detalj og anvendte den på for-
hold i sin tid. (Mat 13:52; Mark 2:16–17;
11:17–18; Luk 11:44–53; 20:46–47).

SKRYT, SELVROS. Se: Stolthet

SKYLD (FØLELSE). Se også:
Omvende, omvendelse

En følelse av å ha gjort noe galt, eller
den følelse av anger og sorg som synd
skulle ledsages av.
Han har syndet og er skyldig, 3M 5:20–
25. Den som tar del i nadverden uver-
dig, er skyldig i Jesu legeme og blod,
1 Kor 11:27. De skyldige synes sann-
heten er hård, 1 Ne 16:2. Vi skal ha en
fullkommen kunnskap om all vår skyld,
2 Ne 9:14. Min skyld var tatt bort,
Enos 1:6. En straff ble fastsatt som ga
menneskene samvittighetsnag, Alma
42:18. Føl uro over dine synder, en uro
som fører til omvendelse, Alma 42:29.
Noen av dere er skyldige for meg, men
jeg vil være barmhjertig, L&p 38:14.
Guds Sønn har sonet for den opprin-
nelige skyld (overtredelse), Moses 6:54.

SLADDER. Se også: Ond tale; Rykte
Å gi personlige opplysninger om et
annet menneske uten vedkommendes
samtykke.
Hvert unyttig ord som menneskene si-
er, skal de gjøre regnskap for, Mat
12:36. De hellige formanes til ikke å
fare med sladder, legge seg bort i andres
saker og snakke om slikt som ikke
passer seg, 1 Tim 5:11–14. Satan gikk

omkring og spredte rykter og ufred,
Hel 16:22. Du skal ikke tale ondt om din
neste, L&p 42:27. Styrk dine brødre i
alle dine samtaler, L&p 108:7.

SLANGE, KOBBER. Se også: Jesus
Kristus; Moses

En kobberslange som Moses laget på
Guds befaling for å helbrede de israel-
itter som var blitt bitt av seraf-slanger
(giftige, brennende slanger) i villmar-
ken (4M 21:8–9). Denne kobberslangen
ble festet til en stang og ble “løftet opp
så alle som ville se på den, kunne leve”
(Alma 33:19–22). Herren sa at slangen
som ble løftet opp, var et symbol på
ham selv som ble løftet opp på korset
(Joh 3:14–15). Åpenbaring i de siste
dager bekrefter beretningen om de
giftige, brennende slangene og hvor-
dan folket ble helbredet (1 Ne 17:41;
2 Ne 25:20; Hel 8:14–15).

SLEKTSHISTORIE. Se også: Dåp,
døpe — Dåp for de døde;
Familie; Frelse — Frelse for de
døde; Minnebok; Ordinanser —
Stedfortredende ordinans

En opptegnelse som følger en slektslinje
i en familie. Når embeder i prestedøm-
met eller spesielle velsignelser var knyt-
tet til en bestemt familie, var slektslinjen
i Skriftene svært viktig (1M 5; 10; 25; 46;
1 Krøn 1–9; Esr 2:61–62; Neh 7:63–64;
Mat 1:1–17; Luk 3:23–38; 1 Ne 3:1–4;
5:14–19; Jar 1:1–2). I den gjenopprettede
Kirke i dag forsøker Kirkens medlem-
mer å oppspore sine slektslinjer — del-
vis for å finne riktige navn på avdøde
forfedre så de kan utføre frelsende or-
dinanser for dem. Disse ordinansene
blir gyldige for de avdøde personer
som aksepterer Jesu Kristi evangeli-
um i åndeverdenen (L&p 127, 128).

SLØR
Et ord som brukes i Skriftene i følgende
betydninger: (1) Et forheng som skil-
ler forskjellige områder i tabernaklet
eller templet, (2) et bilde på et skille
mellom Gud og mennesker, (3) et flor-
tynt stykke tøy brukt av mennesker for



Smith, Emma Hale 176
å tildekke ansikt eller hode, og (4) en
gudgitt glemsel som stenger for men-
neskenes minner om foruttilværelsen.
Forhenget skal være en skillevegg mel-
lom Det hellige og Det aller helligste,
2M 26:33. Templets forheng revnet i to
ved Jesu korsfestelse, Mat 27:51 (Mark
15:38; Luk 23:45). Nå ser vi som i en
gåte, men da skal vi se ansikt til ansikt,
1 Kor 13:12. Vantroens mørke slør var
blitt fjernet fra hans sinn, Alma 19:6.
Jareds bror kunne ikke hindres i å se
bak sløret, Ether 3:19 (Ether 12:19).
Sløret skal revne, og dere skal se meg,
L&p 67:10 (L&p 38:8). Sløret som dek-
ker mitt tempel, skal fjernes, L&p
101:23. Sløret ble tatt bort fra våre
sinn, L&p 110:1. Mørkets slør skal
dekke jorden, Moses 7:61.

SMITH, EMMA HALE. Se også:
Smith, Joseph jr.

Profeten Joseph Smiths hustru. Herren
befalte Emma å samle et utvalg av sal-
mer til Kirken. Hun var også Hjelpefo-
reningens første president.
Åpenbaring ble gitt om hva Herren
ville Emma Smith skulle gjøre, L&p 25.
Herren ga råd til Emma Smith angåen-
de ekteskapet, L&p 132:51–56.

SMITH, HYRUM. Se også: Smith,
Joseph jr.

En av Joseph Smiths eldre brødre og
trofaste medarbeidere. Hyrum ble født
9. februar 1800. Han var en assistent for
Joseph i Kirkens presidentskap og var
også Kirkens annen patriark. Den 27.
juni 1844 led han martyrdøden sammen
med Joseph i Carthage fengsel.
Gud ga instruksjoner til Hyrum gjen-
nom åpenbaringer til hans bror Joseph,
L&p 11; 23:3. Velsignet er min tjener,
Hyrum Smith, på grunn av hans hjertes
oppriktighet, L&p 124:15. Hyrum ble
befalt å motta embedet som Kirkens
patriark, L&p 124:91–96, 124. Joseph og
Hyrum led martyrdøden i Carthage
fengsel, L&p 135. Hyrum og andre ut-
valgte ånder ble holdt tilbake for å kom-
me frem i tidenes fylde, L&p 138:53.

SMITH, JOSEPH F.
Kirkens sjette president og eneste sønn
av Hyrum og Mary Fielding Smith. Han
ble født den 13. november 1838 og
døde den 19. november 1918.
Joseph F. Smith mottok et syn om de
dødes forløsning, L&p 138.

SMITH, JOSEPH JR. Se også: Første
syn; Gjengivelsen av evangeliet;
Joseph Smiths oversettelse (JSO);
Kostelige perle; Lære og pakter;
Mormons bok

Den profet som ble utvalgt til å gjenopp-
rette Jesu Kristi Kirke på jorden. Joseph
Smith ble født i delstaten Vermont i
Amerikas forente stater og levde fra
1805 til 1844.

I 1820 viste Gud Faderen og Jesus
Kristus seg for Joseph, og han fikk vite
at ingen av datidens kirkesamfunn var
sanne (JS—H 1:1–20). Senere ble han
besøkt av engelen Moroni, som fortalte
ham hvor de gullplatene lå skjult som
inneholdt opptegnelsen om mange folk
som hadde levd på det amerikanske
kontinent i fordums tid (JS—H 1:29–54).

Joseph oversatte gullplatene og utga
dem som Mormons bok i 1830 (JS—H
1:66–67, 75). I 1829 mottok han preste-
dømmets myndighet av døperen Johan-
nes og av Peter, Jakob og Johannes (L&p
13; 27:12; 128:20; JS—H 1:68–70).

Etter anvisning fra Gud organiserte
Joseph og flere andre den gjenoppret-
tede Jesu Kristi Kirke den 6. april 1830
(L&p 20:1–4). Under Josephs ledelse
vokste Kirken i Canada, England og den
østlige del av De forente stater, spesielt i
Ohio, Missouri og Illinois. Men overalt
hvor de slo seg ned, ble Joseph og de
hellige utsatt for alvorlige forfølgelser.
Den 27. juni 1844 led Joseph og hans
bror Hyrum martyrdøden i Carthage,
Illinois, i Amerikas forente stater.
Josef, sønn av Jakob, profeterte om
Joseph Smith, 2 Ne 3:6–15. Fordi han
kjente til den kommende ulykke, kalte
Herren på sin tjener Joseph Smith, L&p
1:17 (L&p 19:13). Joseph Smith ble ordi-
nert til en Jesu Kristi apostel og til denne
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Kirkes første eldste, L&p 20:2. Joseph
ble ordinert til apostel av Peter, Jakob
og Johannes, L&p 27:12. Joseph og
Sidney Rigdon bar vitnesbyrd om at de
så Faderens Enbårne, L&p 76:23. Sam-
men med Oliver Cowdery så Joseph
Smith Herren i et syn, L&p 110:1–4.
Herren kalte Joseph en presiderende
eldste, en oversetter, åpenbarer, seer
og profet, L&p 124:125. Bortsett fra Je-
sus Kristus har Joseph Smith gjort mer
for menneskenes frelse enn noe annet
menneske, L&p 135:3.
Hellig skrift frembragt av profeten Joseph
Smith: Joseph oversatte deler av gullpla-
tene han mottok av engelen Moroni, og
denne oversettelsen ble utgitt i 1830
som Mormons bok. Han mottok også
mange åpenbaringer fra Herren med en
beskrivelse av Kirkens grunnleggende
lære og organisasjon. Mange av disse
åpenbaringene ble samlet i det vi nå
kaller Lære og pakter. Han var også an-
svarlig for å frembringe Den kostelige
perle, som inneholder inspirerte over-
settelser av noe av det Moses, Abraham
og Matteus har skrevet, og her finnes
også utdrag fra hans personlige historie
og vitnesbyrd, samt tretten uttalelser
om tro og lære som Kirken fastholder.

SMITH JOSEPH SEN. Se også: Smith,
Joseph jr.; Smith, Lucy Mack

Profeten Joseph Smiths far. Han ble født
den 12. juli 1771. Han giftet seg med
Lucy Mack, og sammen fikk de ni barn
(JS—H 1:4). Joseph ble en trofast tilhen-
ger av gjenopprettelsen i de siste dager
og ble Kirkens første patriark. Han døde
den 14. september 1840.
Gud åpenbarte instruksjoner til ham
gjennom hans sønn Joseph, L&p 4;
23:5. La min aldrende tjener fortsatt
være hos sin familie, L&p 90:20. Min
aldrende tjener Joseph sitter sammen
med Abraham ved hans høyre hånd,
L&p 124:19. Joseph Smith jr. så sin far i
et syn om det celestiale rike, L&p 137:5.
En engel befalte Joseph Smith jr. å for-
telle sin far om det syn han hadde mot-
tatt, JS—H 1:49–50.

SMITH, LUCY MACK. Se også:
Smith, Joseph jr.; Smith, Joseph
sen.

Profeten Joseph Smiths mor og hustru
til Joseph Smith sen. (JS—H 1:4, 7, 20).
Hun ble født den 8. juli 1776 og døde
den 5. mai 1856.
Joseph så sin mor i et syn om det cele-
stiale rike, L&p 137:5.

SMITH, SAMUEL H. Se også: Smith,
Joseph jr.

En yngre bror av profeten Joseph
Smith (JS—H 1:4). Samuel ble født i
1808 og døde i 1844. Han var ett av de
åtte vitner til Mormons bok og en av
de første misjonærer i den gjenoppret-
tede kirke (L&p 23:4; 52:30; 61:33–35;
66:7–8; 75:13).

SODOMA. Se også: Gomorra
I Det gamle testamente, en ugude-
lig by som ble utslettet av Herren
(1M 19:12–29).

SOVE
En tilstand av hvile hvor en person er
inaktiv og ubevisst. Herren har rådet
sine hellige til ikke å sove lenger enn
nødvendig (L&p 88:124). Søvn kan
også symbolsk sett bety åndelig død
(1 Kor 11:30; 2 Ne 1:13) eller fysisk død
(Mormon 9:13).

SPEDALSKHET
En smittsom sykdom som ofte omtales
i Det gamle og nye testamente. Mange
betydelige mennesker i Bibelen var
på et eller annet tidspunkt plaget av
denne sykdommen, bl.a. Moses (2M
4:6–7), hans søster Mirjam (4M 12:10),
Naaman (2 Kong 5) og kong Ussia
(2 Krøn 26:19–21).
Jesus helbredet mange mennesker for
spedalskhet, Mat 8:2–4 (Mark 1:40–45;
Luk 5:12–15; 3 Ne 17:7–9). Jesus hel-
bredet ti spedalske, Luk 17:11–19).

SPOTTE. Se: Gudsbespottelse

SPRÅK
Ord, skrevet eller talt og satt sammen i
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et spesielt mønster for å formidle opp-
lysninger, tanker og idéer. Hvordan vi
bruker språket, viser hvilke følelser vi
har for Gud og andre mennesker. Ved
Jesu Kristi annet komme vil Herren gi
hele menneskeheten et rent språk
(Sef 3:8–9).
Hele jorden hadde ett språk, 1M 11:1.
Herren forvirret hele jordens språk,
1M 11:4–9. Enhver hørte dem tale på
sitt eget språk, Apg 2:1–6. Herren taler
til menneskene på deres eget språk,
2 Ne 31:3 (L&p 1:24). Benjamin under-
viste sine sønner i sine fedres språk så
de kunne bli forstandige menn,
Mosiah 1:2–5. Den som taler med en
angrende ånd og bruker et saktmodig
og oppbyggende språk, han er av Gud
hvis han adlyder mine ordinanser,
L&p 52:16. Bli kjent med språk, tunge-
mål og folk, L&p 90:15. Adam og hans
barn hadde et språk som var rent og
ubesmittet, Moses 6:5–6, 46. Det var
stor kraft i det språk Gud ga Enok,
Moses 7:13.

STANDARDVERKER. Se: Kanon,
kanoniske skrifter

STAV
En av de administrative og organisa-
toriske enheter i Jesu Kristi Kirke av
Siste Dagers Hellige. En stav består av
en rekke ward (større menigheter) og
grener (mindre menigheter). Vanligvis
befinner den seg innenfor et geografisk
område med grenser i overensstem-
melse med bildet av et telt, slik det er
beskrevet i Jesaja 54:2: “Strekk dine
snorer langt ut og gjør dine staver fas-
te”. Enhver stav i Sion støtter og med-
virker til at Kirken holdes på plass på
samme måte som et telt eller taberna-
kel holdes på plass av sine plugger. En
stav er innsamlingsstedet for levnin-
gen av det adspredte Israel (L&p
82:13–14; 101:17–21).
Styrk dine staver og utvid dine gren-
ser, Moroni 10:31 (L&p 82:14). Utpek
andre staver i Sion foruten denne,
L&p 109:59. Innsamlingen til Sion og
til hennes staver kan tjene som et

forsvar, L&p 115:6 (L&p 101:21). Andre
steder skulle utpekes til staver, L&p
115:18. President for høyprestenes
quorum innstiftet for å lære opp dem
som skal utpekes til å være stavspresi-
denter, L&p 124:133–134. Dra til Sions
land så hennes staver kan styrkes,
L&p 133:9.

STEDFORTREDENDE. Se: Frelse
for de døde; Ordinanser —
Stedfortredende ordinanser

STEFANUS
Stefanus var en martyr for Frelseren
og hans kirke i nytestamentelig tid.
Hans forkynnelse var et forvarsel om
og påvirket muligens også det store
arbeide som ble utført av Paulus, som
var tilstede da Stefanus forsvarte seg
for jødenes råd (Apg 8:1; 22:20).
Stefanus var en av syv menn som ble
utpekt til å hjelpe de tolv apostler,
Apg 6:1–8. Stefanus utførte store un-
dere og mirakler, Apg 6:8. Stefanus
innlot seg i diskusjoner med jødene,
Apg 6:9–10. Det ble fremsatt anklager
mot ham, og han ble fremstilt for rådet,
Apg 6:11–15. Stefanus forsvarte seg,
Apg 7:2–53. Han var fylt av Den Hellige
Ånd, og i et syn så han Faderen og
Sønnen, Apg 7:55–56. Stefanus led
martyrdøden for sitt vitnesbyrd,
Apg 7:54–60.

STEMMEGIVNING. Se: Felles
samtykke

STJELE
Å ta noe fra et annet menneske på uær-
lig eller ulovlig vis. Herren har alltid
gitt sine barn befaling om ikke å stjele
(2M 20:15; Mat 19:18; 2 Ne 26:32;
Mosiah 13:22; L&p 59:6).
Samle dere skatter i himmelen hvor
tyver ikke bryter inn og stjeler, Mat
6:19–21. Nephittenes nederlag kom på
grunn av stolthet, rikdommer, plyn-
dring og tyveri, Hel 4:12. Den som stje-
ler og ikke vil omvende seg, skal bli
utstøtt, L&p 42:20. De som stjeler, skal
overlates til landets lov, L&p 42:84–85.
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STOLTHET. Se også: Penger; Rikdom;
Verdiløs, forfengelig; Verdslighet;
Ydmyk, ydmykhet

Manglende ydmykhet eller lærevillig-
het. Stolthet setter mennesker opp mot
hverandre og mot Gud. En stolt person
setter seg selv høyere enn alle andre og
følger sin egen i stedet for Guds vilje. En
stolt person er også svært ofte innbilsk,
misunnelig, hårdhjertet og hovmodig.
Vokt deg at du ikke opphøyer deg i
ditt hjerte, så du glemmer Herren,
5M 8:11–14. Stolthet og overmot hater
jeg, Ord 8:13 (Ord 6:16–17). Forut for
undergang går overmot, Ord 16:18.
Herren har satt en dag til dom over alt
stolt, Jes 2:11–12 (2 Ne 12:11–12). Ditt
hjertes overmot har bedratt deg, Obad
1:3. Alle de overmodige skal være som
halm, Mal 4:1 (1 Ne 22:15; 3 Ne 25:1;
L&p 29:9). Den som opphøyer seg selv,
skal fornedres, Mat 23:12 (L&p 101:42).
Gud står de stolte imot, 1 Pet 5:5. Den
store og rommelige bygningen forestilte
verdens stolthet, 1 Ne 11:36 (1 Ne
12:18). Når de er lærde, tror de at de er
vise, 2 Ne 9:28–29. Dere er oppblåste
av stolthet i deres hjerter, Jak bok
2:13, 16 (Alma 4:8–12). Se, har dere av-
lagt all stolthet? Alma 5:28. Overmåte
stor stolthet hadde kommet inn i fol-
kets hjerter, Hel 3:33–36. Hvor raske
er ikke menneskenes barn til å bli opp-
blåste av stolthet, Hel 12:4–5. Denne
nasjons stolthet vil føre til at de blir
utryddet, Moroni 8:27. Vokt dere for
stolthet, så dere ikke blir som nephit-
tene, L&p 38:39. Avstå fra all stolthet
og tankeløshet, L&p 88:121.

STORE OG AVSKYELIGE KIRKE.
Se: Djevelen — Djevelens kirke

STRID (TRETTE)
Stridighet, trette og ordstrid. Strid, spe-
sielt mellom medlemmer av Herrens
Kirke eller mellom familiemedlemmer,
er ikke velbehagelig for Herren.
La det ikke være trette mellom meg
og deg, 1M 13:8. Hovmod volder
bare trette, Ord 13:10. Dersom en skul-
le ha noe å anklage en annen for, tilgi

hverandre likesom Kristus har tilgitt
dere, Kol 3:13. Tåpelige stridsspørs-
mål og stridigheter skal du vise fra
deg, Tit 3:9. Herren befaler menneske-
ne at de ikke skal stride mot hveran-
dre, 2 Ne 26:32. Dere vil ikke tillate at
deres barn slåss og tretter med hver-
andre, Mosiah 4:14. Alma befalte at
det ikke skulle være noen strid mel-
lom Kirkens medlemmer, Mosiah
18:21. Satan sprer rykter og stridighe-
ter, Hel 16:22. Djevelen er stridighe-
tens far og oppegger menneskenes
hjerter til å stride i vrede med hveran-
dre, 3 Ne 11:29 (Mosiah 23:15). Grunn-
fest mitt evangelium, så det ikke er så
mye strid, L&p 10:62–64. Strid ikke
mer med hverandre, L&p 136:23.

STRIDEN (KRIGEN) I HIMMELEN.
Se også: Førjordiske liv; Rådet i
himmelen

Den konflikt som fant sted i det førjor-
diske liv mellom Guds åndebarn.
Satan ble kastet ut fra himmelen og ned
på jorden, Åp 12:4, 7–9. Djevelen og en
tredjedel av himmelen ble kastet ned,
L&p 29:36–37. Lucifer gjorde opprør
mot den enbårne Sønn, L&p 76:25–26.
Satan søkte Faderens ære og forsøkte å
ødelegge menneskets handlefrihet,
Moses 4:1–4 (Jes 14:12–15; Abr 3:27–
28). De som fulgte Gud, holdt sin før-
ste prøvestand, kom til jorden og fikk
legemer, Abr 3:26.

STØTE. Se: Krenke

SVAKHET. Se også: Ydmyk,
ydmykhet

Den tilstand det innebærer å være dø-
delig og mangle evne, styrke og fer-
dighet. Svakhet er en tilstand. Alle
mennesker er svake, og det er bare ved
Guds nåde at de får kraft og styrke til å
gjøre rettferdige gjerninger (Jak bok
4:6–7). Denne svakhetstilstand kommer
delvis til uttrykk i det enkelte menne-
skes svakhet og skrøpelighet.
Styrk de slappe hender og gjør de vak-
lende knær sterke, Jes 35:3–4. Ånden
er villig, men kjødet er skrøpelig, Mat
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26:41 (Mark 14:38). På grunn av kjø-
dets svakhet vil jeg unnskylde meg,
1 Ne 19:6. Jeg har fått befaling fra ham
om å skrive disse ting, til tross for min
svakhet, 2 Ne 33:11. Bli ikke vred på
din tjener på grunn av hans svakhet,
Ether 3:2. Hedningefolkene vil gjøre
narr av disse ting fordi vi er ukyndige
i å skrive, Ether 12:23–25, 40. Jeg vil
vise dem deres svakhet, Ether 12:27–
28. Fordi du har sett din svakhet, skal
du gjøres sterk, Ether 12:37. Den som
er svak blant dere, skal heretter gjøres
sterk, L&p 50:16. Jesus Kristus kjenner
menneskets svakhet, L&p 62:1.

SVERGE. Se: Banning; Ed;
Gudsbespottelse

SVIK. Se også: Bedra, bedrageri
I Skriftene er svik det samme som be-
dragersk list.
Salig er det menneske som er uten svik,
Sal 32:2 (Sal 34:14; 1 Pet 2:1). Natanael
var en israelitt som det ikke var svik i,
Joh 1:47 (L&p 41:9–11). Ren kunnskap
utvider sjelen, uten svik, L&p 121:42.

SYK, SYKDOM
Å ha en svekket legemstilstand. I
Skriftene er fysisk sykdom av og til et
symbol på manglende åndelig velbe-
finnende (Jes 1:4–7; 33:24).
Jeg har hørt din bønn, jeg har sett dine
tårer. Se, jeg vil helbrede deg, 2 Kong
20:1–5 (2 Krøn 32:24; Jes 38:1–5). Jesus
gikk omkring og helbredet alle slags
sykdommer, Mat 4:23–24 (1 Ne 11:31;
Mosiah 3:5–6). De friske trenger ikke
til lege, men de som er syke, Mat
9:10–13 (Mark 2:14–17; Luk 5:27–32).
Er noen blant dere syk? La ham kalle
til seg eldstene, Jak brev 5:14–15.
Kristus vil påta seg sitt folks smerter
og sykdommer, Alma 7:10–12. Jesus
helbredet alle de syke blant nephitte-
ne, 3 Ne 26:15. Plei de syke med all
omhu, med urter og mild føde, L&p
42:43 (Alma 46:40). Kom alltid ihu de
syke og lidende, L&p 52:40. Legg dine
hender på de syke, og de skal bli
helbredet, L&p 66:9.

SYMBOLIKK
Å benytte noe som en lignelse eller et
bilde for å illustrere noe annet. I Skrifte-
ne bruker man symbolsk en kjent gjen-
stand, begivenhet eller situasjon for å
illustrere et prinsipp eller en læreset-
ning i evangeliet. Eksempelvis bruker
profeten Alma i Mormons bok et frø
for å illustrere Guds ord (Alma 32).

Profetene i Skriftene benytter seg av
symbolikk for å undervise om Jesus
Kristus. I noen av disse symbolene inn-
går seremonier og ordinanser (Moses
6:63), offerhandlinger (Heb 9:11–15;
Moses 5:7–8), nadverden (Luk 22:13–
20; JSO, Mark 14:20–24) og dåp (Rom
6:1–6; L&p 128:12–13). Mange navn i
Bibelen er symbolske. I Det gamle tes-
tamente var seremonien i tabernaklet
og Moseloven symboler på evige sann-
heter (Heb 8–10; Mosiah 13:29–32; Alma
25:15; Hel 8:14–15). Flere eksempler
finnes i Matteus 5:13–16; Joh 3:14–15;
Jak bok 4:5; Alma 37:38–45.

SYN. Se også: Drøm; Første syn;
Åpenbaring

En åpenbaring av en begivenhet, person
eller ting hvor et menneske ser noe
ved Den Hellige Ånds kraft.
Noen eksempler på viktige syner: Ese-
kiels syn om de siste dager (Esek 37–
39), Stefanus så Jesus stå ved Guds
høyre hånd (Apg 7:55–56), Johannes’
åpenbaring om de siste dager (Åp 4–21),
Lehis og Nephis syn om livets tre
(1 Ne 8, 10–14), Alma den yngre så en
Herrens engel (Mosiah 27), Jareds bror
så alle jordens innbyggere (Ether 3:25),
synet om herlighetsgradene (L&p 76),
flere syn gitt til Joseph Smith og Oliver
Cowdery i Kirtland tempel (L&p 110),
Joseph F. Smiths syn om de dødes for-
løsning (L&p 138), Moses’ syn om Gud
og hans skaperverk (Moses 1), Enoks
syn om Gud (Moses 6–7), Joseph Smiths
første syn (JS—H 1).
Uten syner blir folket tøylesløst, Ord
29:18. Unge menn skal se syner, Joel
3:1 (Apg 2:17). Han har gitt meg kunn-
skap ved syner, 2 Ne 4:23. Han var et
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sendebud, sendt fra Guds nærhet,
JS—H 1:33. Vi tror på profeti, åpenba-
ring, syner, Trosart 1:7.

SYNAGOGE. Se også: Jøder
Et møtested til religiøse formål. I ny-
testamentelig tid var innredningen
vanligvis enkel og besto av en ark som
inneholdt lovens ruller og andre helli-
ge skrifter, en lesepult og sitteplasser
for dem som kom for å tilbe.

Hver enkelt synagoge ble ledet av et
råd av eldster som bestemte hvem
som hadde adgang til å delta og hvem
som ble utstøtt (Joh 9:22; 12:42). Den
viktigste embedsmannen var synago-
geforstanderen (Luk 13:14; Mark 5:22).
Han var som regel en skriftlærd, tok
vare på bygningen og førte tilsyn med
gudstjenesten. En tjener utførte sekre-
tærarbeide (Luk 4:20).

I alle byer hvor det bodde jøder, fan-
tes det en synagoge, både i Palestina
og andre steder. De var til stor hjelp
når Jesu Kristi evangelium skulle for-
kynnes, for Kirkens første misjonærer
hadde vanligvis adgang til å tale i syn-
agogene (Apg 13:5, 14; 14:1; 17:1, 10;
18:4). Den samme fremgangsmåte ble
benyttet både av de misjonærer som
det fortelles om i Mormons bok (Alma
16:13; 21:4–5; 32:1), og av de første mi-
sjonærene i denne evangelieutdeling
(L&p 66:7; 68:1).

SYND. Se også: Opprør; Urenhet;
Ugudelig; Ugudelig(het);
Urettferdig(het)

Bevisst ulydighet mot Guds bud.
Den som skjuler sine overtredelser,
har ingen lykke, Ord 28:13. Om deres
synder er som purpur, skal de bli hvite
som sne, Jes 1:18. Syndere skal dø, og
de rettferdige skal bli frelst, Esek 18.
Guds Lam bærer verdens synd, Joh
1:29. La deg døpe og få dine synder
vasket bort, Apg 22:16. Syndens lønn
er døden, Rom 6:23. Den som vet hva
godt han burde gjøre, men ikke gjør
det, for ham er det synd, Jak brev 4:17.
Vil du la meg skjelve når synden viser
seg? 2 Ne 4:31. Ve alle dem som dør i

sine synder, 2 Ne 9:38. De kunne ikke
se på synd uten med avsky, Alma
13:12. Tro ikke at du skal oppreises fra
synd til lykke, Alma 41:9–10. Herren
kan ikke på noen måte se på synd og
samtykke i den, Alma 45:16 (L&p
1:31). Små barn er ikke i stand til å
begå synd, Moroni 8:8. For å omvende
seg må menneskene bekjenne og avstå
fra sine synder, L&p 58:42–43. Den
som ikke tilgir, på ham hviler en større
synd, L&p 64:9. Den som synder mot
det større lys, skal få større fordøm-
melse, L&p 82:3. Til den sjel som syn-
der, skal de tidligere synder tillegges,
L&p 82:7. Når vi forsøker å skjule våre
synder, trekker himlene seg tilbake,
L&p 121:37.

SYNDSFORLATELSE. Se også:
Jesus Kristus; Omvende,
omvendelse; Forsoning; Tilgi

Tilgivelse for å ha gjort noe galt — un-
der forutsetning av omvendelse. Synds-
forlatelse er muliggjort ved Jesu Kristi
forsoning. En person får forlatelse for
sine synder hvis han har tro på Kristus,
omvender seg fra sine synder, mottar
ordinansene dåp og håndspåleggelse
for Den Hellige Ånds gave og er lydig
mot Guds bud (Trosart 1:3–4).
Om deres synder er som purpur, skal
de bli hvite som sne, Jes 1:16–18. Dette
er mitt blod som utgytes for mange til
syndenes forlatelse, Mat 26:28 (Heb
9:22–28; L&p 27:2). Omvend dere og la
dere døpe til syndenes forlatelse, Apg
2:38 (Luk 3:3; L&p 107:20). Hver den
som tror på Jesus, får syndenes forla-
telse, Apg 10:43 (Mosiah 3:13). Kristus
er den kilde dere må se hen til for å få
forlatelse for deres synder, 2 Ne 25:26.
For å få forlatelse for våre synder, må
vi ha omsorg for de fattige og trengen-
de, Mosiah 4:11–12, 26. Enhver som
omvender seg, skal ha krav på barm-
hjertighet til sine synders forlatelse,
Alma 12:34. Oppfyllelsen av budene
gir syndenes forlatelse, Moroni 8:25.
Det aronske prestedømme har nøklene
til dåp ved nedsenkning til syndenes
forlatelse, L&p 13:1 (L&p 84:64, 74;
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Trosart 1:4). Jeg, Herren, kommer der-
es synder ikke mer i hu, L&p 58:42–43
(Esek 18:21–22). De ble undervist i
stedfortredende dåp til syndenes for-
latelse, L&p 138:33.

SYNGE. Se også: Musikk; Salmer
Å tilbe og prise Gud med sang og
musikk.
Syng for Herren, 1 Krøn 16:23–36
(Sal 96). Lovsyng Herren, pris hans
hellige navn, Sal 30:5. Rop med fryd
for Herren, Sal 100:1. Da de hadde
sunget lovsangen, gikk de ut til Olje-
berget, Mat 26:30. Den Hellige Ånd
ledet dem til å synge, Moroni 6:9. De
rettferdiges sang er en bønn til meg,
L&p 25:12. Hvis du er glad, da pris
Herren med sang, L&p 136:28.

SYTTI. Se også: Apostel;
Melkisedekske prestedømme

Et embede menn blir ordinert til i Det
melkisedekske prestedømme. I dag
består syttienes quorum av Kirkens
generalautoriteter som har fått apos-
tolisk myndighet uten å være ordinert
til apostler. De bruker all sin tid i Kir-
kens tjeneste.
Herren utpekte andre sytti, Luk 10:1.
De sytti er kalt til å forkynne evangeli-
et og være spesielle vitner for Jesus
Kristus, L&p 107:25–26. De sytti hand-
ler i Herrens navn under ledelse av De
tolv, bygger opp Kirken og ordner alle
dens anliggender i alle nasjoner, L&p
107:34. Velg andre sytti, inntil syv
ganger sytti, hvis arbeidet krever det,
L&p 107:93–97. Syttienes quorum er
innstiftet for omreisende eldster så de
kan bære vitnesbyrd om mitt navn i
hele verden, L&p 124:138–139.

SØLIBAT. Se: Ekteskap

SØMMELIGHET. Se også: Ydmyk,
ydmykhet

Oppførsel og utseende preget av yd-
mykhet, moderasjon og anstendighet.
En sømmelig person går ikke til ytter-
ligheter og gjør seg ikke til.

Gud gjorde klær av skinn til Adam og
Eva, 1M 3:21 (Moses 4:27). Kvinnene
skal kle seg sømmelig, 1 Tim 2:9. Vær
sindige, rene (kyske) og huslige, Tit 2:5.
Mange er oppblåste av stolthet på
grunn av kostbare klær, Jak bok 2:13.
La alle dine klær være enkle, L&p
42:40. Vi tror at vi må være kyske og
dydige, Trosart 1:13.

SØNDAG. Se: Sabbatsdagen

SØNDERKNUST HJERTE. Se også:
Hjerte; Offer; Omvende, omven-
delse; Saktmodig, saktmodighet;
Ydmyk, ydmykhet

Å ha et sønderknust hjerte vil si at
man er ydmyk, angrende og saktmo-
dig, eller med andre ord, mottakelig
for Guds vilje.
Jeg bor hos den som er sønderknust og
nedbøyd i ånden, Jes 57:15. Jesus ofret
seg selv for dem som har et sønder-
knust hjerte og en angrende ånd,
2 Ne 2:7. Ofre et sønderknust hjerte og
en angrende ånd som offer til Herren,
3 Ne 9:20 (L&p 59:8). Ingen andre ble
mottatt til dåp enn de som kom frem
med et sønderknust hjerte og en ang-
rende ånd, Moroni 6:2. Jesus ble kors-
festet til syndenes forlatelse for det
sønderknuste hjerte, L&p 21:9. Den
som har en angrende ånd, blir mottatt,
L&p 52:15. Enhver som er angrende,
blir lovet Den Hellige Ånd, L&p 55:3.
Min Ånd sendes ut for å opplyse de
ydmyke og angrende, L&p 136:33.

SØSTER. Se også: Bror, brødre;
Mennesket, mennesker

I egenskap av vår himmelske Faders
barn er alle menn og kvinner brødre
og søstre i åndelig forstand. I Kirken
benevnes ofte kvinnelige medlemmer
og venner som søstre.
Den som gjør min himmelske Faders
vilje, han er min bror og søster, Mat
12:50 (Mark 3:35). En redegjørelse for
hvilke lover som gjelder for bekjennel-
se av synder mellom brødre og søstre i
Kirken, L&p 42:88–93.
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TABERNAKEL. Se også: Det aller
helligste; Paktens ark; Tempel,
Herrens hus

Et Herrens hus og senter for Israels til-
bedelse under utvandringen fra Egypt.
Tabernaklet var i virkeligheten et trans-
portabelt tempel som kunne tas fra
hverandre og settes opp igjen. Israels
barn benyttet tabernaklet inntil de had-
de bygget Salomos tempel (L&p 124:38).

Gud åpenbarte for Moses hvordan
tabernaklet skulle bygges (2M 26–27),
og Israels barn bygget det etter dette
mønstret (2M 35–40). Da tabernaklet
var ferdig, ble teltet dekket av en sky,
og Herrens herlighet fylte tabernaklet
(2M 40:33–34). Skyen var et tegn på
Guds nærvær, og om natten så den ut
som en ild. Når skyen hvilte over tel-
tet, slo Israels barn leir, og når den
løftet seg, brøt de opp (2M 40:36–38;
4M 9:17–18). Israels barn bar tabernak-
let med seg på sin vandring i ørkenen
og under erobringen av Kana÷an. Etter
erobringen ble tabernaklet plassert i
Silo, som var det sted Herren hadde
utvalgt (Jos 18:1). Etter at Israels barn
bygget Salomos tempel, forsvant ta-
bernaklet ut av historien.
Herren og Jesaja brukte tabernaklet som
et symbol på byene Sion og Jerusalem
i forbindelse med Herrens annet kom-
me (Jes 33:20; Moses 7:62).

TAKKNEMLIG, TAKKNEMLIG-
HET, TAKKSIGELSE. Se også:
Tilbe, tilbedelse; Velsigne,
velsignet, velsignelse

Takknemlighet for velsignelser mottatt
fra Gud. Å gi uttrykk for takknemlighet
behager Gud, og i sann tilbedelse må
vi vise ham takknemlighet. Vi skulle
takke Herren for alle ting.
Det er godt å takke Herren, Sal 92:2.
La oss tre frem for hans åsyn med
takknemlighet, Sal 95:1–2. Takk ham
og pris hans navn, Sal 100:1–5. Hold
ikke opp med å takke, Ef 1:15–16. Vær
takknemlige! Kol 3:15. Velsignelsen,
herligheten, takken og æren tilhører
vår Gud, Åp 7:12. Hvor mye burde dere

ikke takke deres himmelske Konge,
Mosiah 2:19–21. Lev hver dag i takksi-
gelse, Alma 34:38. Når du står opp om
morgenen, så la ditt hjerte være fylt av
takk til Gud, Alma 37:37. Dere skulle
utføre alle ting med bønn og takksi-
gelse, L&p 46:7. Dere må gi takk til
Gud, L&p 46:32. Gjør dette med takk-
sigelse, L&p 59:15–21. Motta denne
velsignelse fra Herrens hånd med et
takknemlig hjerte, L&p 62:7. Den som
mottar alle ting med takknemlighet,
skal bli forherliget, L&p 78:19. Gi takk
for alt, L&p 98:1 (1 Tess 5:18). Pris
Herren med en bønn full av lovpris-
ning og takksigelse, L&p 136:28.

TALENT
En gammel måleenhet for høy vekt el-
ler et stort pengebeløp. Det er også et
symbol for noe som er av stor verdi,
som f.eks. Jesu Kristi evangelium (Mat
25:14–29; Ether 12:35; L&p 60:2, 13).

TALSMANN. Se også: Hellige Ånd;
Jesus Kristus

Jesus Kristus er vår talsmann hos
Faderen (Moroni 7:28) og taler vår sak
for ham.
Skriftene omtaler to talsmenn. Den før-
ste er Den Hellige Ånd, noen ganger
omtalt som Trøsteren (Joh 14:26–27;
Moroni 8:26; L&p 21:9; 42:17; 90:11).
Den andre talsmann er Herren Jesus
Kristus (Joh 14:16–17, 21, 23). Når noen
mottar den andre talsmann, vil Jesus
Kristus vise seg for vedkommende fra
tid til annen, vil åpenbare Faderen og
undervise ham ansikt til ansikt
(L&p 130:3).
Jesus Kristus er vår talsmann hos Fa-
deren, 1 Joh 2:1 (L&p 110:4). Jesus skal
gå i forbønn for alle, 2 Ne 2:9 (Heb 7:25).
Jesus seiret over døden, og det ga ham
makt til å gå i forbønn for alle menne-
skenes barn, Mosiah 15:8. Jesus Kristus
taler vår sak, L&p 45:3–5.

TANKER. Se også: Fordype seg;
Handlefrihet

Idéer, forestillinger og bilder i menne-
skesinnet. Evnen til å tenke er en gave
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fra Gud, og vi er fri til å velge hvordan
vi bruker denne tenke-evnen. Måten
vi tenker på vil i høy grad påvirke våre
holdninger og vår adferd, men også
vår tilstand etter dette liv. Rettferdige
tanker fører til frelse, ugudelige tan-
ker til fordømmelse.
Herren forstår alle menneskers tanker
og råd, 1 Krøn 28:9. Som han tenker i
sin sjel, slik er han, Ord 23:7. Mine
tanker er ikke deres tanker, Jes 55:7–9.
Jesus visste hva de tenkte, Mat 12:25
(Luk 5:22; 6:8). Innenfra, fra menneske-
hjertet, er det de onde tankene kommer,
Mark 7:20–23. Ta enhver tanke til fange
under lydigheten mot Kristus, 2 Kor
10:5. Alt som er sant, rettferdig og
verd å elske, tenk på det! Fil 4:8. Husk
at å være kjødelig-sinnet er død, og å
være åndelig-sinnet er evig liv, 2 Ne
9:39. Hvis dere ikke passer dere og
deres tanker, må dere gå til grunne,
Mosiah 4:30. Våre tanker vil fordømme
oss, Alma 12:14. Bare Gud kjenner dine
tanker og ditt hjertes hensikter, L&p
6:16 (L&p 33:1). Se hen til meg i enhver
tanke, L&p 6:36. Samle livets ord i deres
sinn, L&p 84:85. Kast deres unyttige
tanker vekk, L&p 88:69. Menneskenes
hjerters tanker vil bli åpenbart, L&p
88:109. La alltid dine tanker være pry-
det med dyd, L&p 121:45. Alle menne-
skers tanker var onde den hele dag,
Moses 8:22.

TAPTE STAMMER. Se: Israel,
Israels ti tapte stammer

TAYLOR, JOHN
Den tredje president i Jesu Kristi Kirke
av Siste Dagers Hellige.
Ble kalt til De tolvs råd, L&p 118:6
(L&p 124:128–29). Skrev om hvordan
Joseph og Hyrum Smith led martyrdø-
den, L&p 135. Ble såret da Joseph og
Hyrum led martyrdøden, L&p 135:2.
Var blant de store som Joseph F. Smith
så i åndeverdenen, L&p 138:53–56.

TEANCUM
I Mormons bok, en av nephittenes

store militære ledere (Alma 50:35; 51–
52; 61–62).

TEGN. Se også: Kirke, tegn på den
sanne; Mirakel; Tidenes tegn

En begivenhet eller erfaring som folk
forstår er et bevis på noe. Et tegn er
vanligvis en mirakuløs tilkjennegivel-
se fra Gud. Under bestemte forhold
har Satan også makt til å vise tegn. De
hellige skulle søke etter Åndens gaver,
men skulle ikke søke etter tegn for å
tilfredsstille sin nysgjerrighet eller
styrke sin tro. På den annen side vil
Herren gi de tegn han finner passende
til dem som tror (L&p 58:64).
Herren selv skal gi dere et tegn, Jes
7:14 (2 Ne 17:14). Gud gjør tegn og
undere i himmelen og på jorden,
Dan 6:28. En ond og utro slekt krever
tegn, Mat 12:39 (Mat 16:4; Luk 11:29).
Disse tegn skal følge dem som tror,
Mark 16:17 (Mormon 9:24; Ether 4:18;
L&p 84:65). Sherem ba om et tegn,
Jak bok 7:13–20. Korihor ba om et tegn,
Alma 30:48–60. Vis oss et tegn, så skal
vi tro, Alma 32:17. Størstedelen av fol-
ket trodde på de tegn og undere de
hadde sett, 3 Ne 1:22. Folket begynte å
glemme de tegn og undere de hadde
hørt om, 3 Ne 2:1. Dere får ikke noe
vitnesbyrd før deres tro er prøvd,
Ether 12:6. Krev ikke mirakler uten at
jeg befaler dere, L&p 24:13. Tro kommer
ikke ved tegn, men tegn følger dem som
tror, L&p 63:7–11. I de dager skal falske
Kristus’er og falske profeter stå frem
og skal vise store tegn og undere,
JS—M 1:22.

TEGN PÅ DEN SANNE KIRKE.
Se: Kirke, tegn på den sanne

TEGN PÅ JESU KRISTI FØDSEL
OG DØD. Se også: Jesus Kristus

Begivenheter som fant sted i forbin-
delse med Jesu Kristi fødsel og død.
Fødsel: En jomfru skal bli med barn og
føde en sønn, Jes 7:14. Fra Betlehem
skal det utgå en som skal være hersker
over Israel, Mika 5:1. Lamanitten Samu-
el profeterte om en dag, en natt, en
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ny dag, en ny stjerne og om andre
tegn, Hel 14:2–6, og profetiene gikk i
oppfyllelse, 3 Ne 1:15–21.
Død: Lamanitten Samuel profeterte
om mørke, lyn, torden og jordskjelv,
Hel 14:20–27, og profetiene gikk i
oppfyllelse, 3 Ne 8:5–23.

TELESIAL HERLIGHET. Se også:
Herlighetsgrader

Den laveste av de tre herlighetsgrader
hvor det vil bo mennesker etter den
endelige dom.
Paulus så en herlighet som var som
stjernenes glans, 1 Kor 15:40–41. Joseph
Smith og Sidney Rigdon så den telesti-
ale herlighet, L&p 76:81–90. Innbyg-
gerne i den telestiale verden var like
tallrike som stjernene, L&p 76:109–112.
Den som ikke kan adlyde et telestialt
rikes lov, kan ikke tåle en telestial her-
lighet, L&p 88:24, 31, 38.

TEMPEL, HERRENS HUS. Se også:
Begavelse; Det aller helligste;
Ordinanser; Tabernakel

Bokstavelig talt Herrens hus. Herren
har alltid befalt sitt folk å bygge tem-
pler — hellige bygninger hvor verdige
hellige kan utføre evangeliets hellige
seremonier og ordinanser — for seg
selv og for de døde. Herren besøker sine
templer, og disse bygningene er de aller
helligste av alle steder for tilbedelse.

Det tabernakel som ble bygget av
Moses og Israels barn, var et transpor-
tabelt tempel som israelittene brukte
under utvandringen fra Egypt.

Det mest kjente tempel som er nevnt
i Bibelen, er det Salomo bygget i Jeru-
salem (2 Krøn 2–5). Det ble ødelagt i år
600 f.Kr. av babylonerne og ble bygget
opp igjen av Serubabel nesten hundre
år senere (Esras 1–6). En del av dette
templet ble brent ned i år 37 f.Kr. og
ble senere bygget opp igjen av Hero-
des den store. Romerne ødela templet
i år 70 e.Kr.

I Mormons bok ble Guds rettferdige
tilhengere inspirert til å bygge templer
og dyrke Gud der (2 Ne 5:16; Mosiah
1:18; 3 Ne 11:1). Å bygge og bruke et

tempel på riktig måte er tegn på den
sanne kirke i en hvilken som helst evan-
gelieutdeling, også i den gjenopprettede
kirke i vår egen tid. I denne evangelieut-
deling var templet i Kirtland det første
som ble bygget og innviet til Herren.
Etter den tid er templer blitt innviet i
mange land rundt omkring i verden.
Hvem skal stå på hans hellige sted?
Sal 24:3–5. La oss gå opp til Jakobs
Guds hus, Jes 2:2–3 (Mika 4:1–2; 2 Ne
12:2–3). Herren skal brått komme til
sitt tempel, Mal 3:1 (3 Ne 24:1; L&p
36:8; 42:36). Jesus renset templet, Mat
21:12–16 (Mark 11:15–18; Luk 19:45–
48). De hellige ble befalt å bygge et
tempel i Missouri, L&p 57:3 (L&p 84:3–
5). Bygg et Guds hus, L&p 88:119
(L&p 109:8). Herren refset de hellige
for at de ikke hadde bygget et tempel,
L&p 95:1–12. Jeg vil ikke komme inn i
vanhellige templer, L&p 97:15–17. Jeg
har godtatt dette hus, og mitt navn skal
være her, L&p 110:7–8. Herrens folk blir
alltid befalt å bygge et hus til hans navn,
L&p 124:39. Det store arbeide som skal
utføres i templene, består bl.a. i å beseg-
le barna til deres foreldre, L&p 138:47–
48. Det store siste-dagers-verk består
bl.a. i å bygge templer, L&p 138:53–54.

TEMPELEKTESKAP. Se: Ekteskap

TERRESTRIAL HERLIGHET.
Se også: Herlighetsgrader

Den annen av de tre herlighetsgrader
hvor det vil bo mennesker etter den
endelige dom.
Paulus så en terrestrial herlighet som
var som månens glans, 1 Kor 15:40–41.
Joseph Smith og Sidney Rigdon så den
terrestriale herlighet, L&p 76:71–80.
Den terrestriale herlighet overgår den
telestiale, L&p 76:91. De som ikke kan
adlyde et terrestrialt rikes lov, kan
ikke tåle en terrestrial herlighet, L&p
88:23, 30, 38.

TESSALONIKERNE, BREV TIL.
Se også: Paulus; Paulus’ brev

To bøker i Det nye testamente. Opp-
rinnelig var det dette brevet Paulus
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skrev til tessalonikerne mens han var i
Korint under sitt første besøk i Europa,
omkring år 50 e.Kr. I Apostlenes gjer-
ninger kapittel 17 kan vi lese om hans
arbeide i Tessalonika. Paulus ville
gjerne komme tilbake til Tessalonika,
men fikk ikke anledning til det (1 Tess
2:18). I stedet sendte han Timoteus
for å oppmuntre konvertittene og
fortelle ham hvordan det gikk med
dem. Det første brevet skrev Paulus
fordi han var takknemlig da Timoteus
kom tilbake.
Første tessalonikerbrev: Kapittel 1–2 in-
neholder Paulus’ hilsen og hans bønn
for de hellige. I kapittel 3–5 gir han
instruksjoner om åndelig vekst, kjær-
lighet, kyskhet, flid og om Jesu Kristi
annet komme.
Annet tessalonikerbrev: Kapittel 1 er en
bønn for de hellige. Kapittel 2 handler
om det kommende frafall, og kapittel
3 inneholder Paulus’ bønn om at evan-
geliets sak må bringe seier.

TESTAMENTE, DET GAMLE. Se
også: Bibel; Pentateuken; Skriftene

Skrifter fra profeter i fordums tid som
handlet under innflytelse av Den Hel-
lige Ånd, og som i mange århundrer
vitnet om Kristus og hans fremtidige
virksomhet. Det inneholder også en
opptegnelse om Abraham og hans et-
terkommeres historie, som begynner
med pakten — eller testamentet — som
Herren inngikk med Abraham og hans
etterkommere.

De fem første bøkene i Det gamle
testamente ble skrevet av Moses. De
enkelte bøkene betegnes også med navn
som er hentet fra gresk, nemlig Genesis
(opphavsboken), Exodus (utgangsbo-
ken), Leviticus (presteboken) Numeri
(tallboken) og Deuteronomium (lov-
gjentakelsesboken). Første Mosebok
handler om opprinnelsen til jorden,
menneskeheten, språk og raser, og
forteller hvordan Israels hus begynte.

De historiske bøker forteller hva
som hendte med Israel. Disse bøkene
er Josvas bok, Dommernes bok, Ruts

bok, 1. og 2. Samuelsbok, 1. og 2. Kon-
gebok, 1. og 2. Krønikebok, Esras bok,
Nehemjas bok og Esters bok.

De poetiske bøkene forteller noe om
profetenes visdom og litteratur og er
Jobs bok, Salmenes bok, Salomos ord-
språk, Predikantens bok, Salomos
høysang og Klagesangene. Profetene
advarte Israel mot de synder de begikk,
og vitnet om de velsignelser som følger
av lydighet. De profeterte om Kristi
komme og fortalte at Kristus skulle
sone for menneskenes synder når de
omvender seg, mottar ordinansene og
etterlever evangeliet. Profetenes bø-
ker er Jesaja, Jeremia, Esekiel, Daniel,
Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jonas, Mika,
Nahum, Habakkuk, Sefanja, Haggai,
Sakarias og Malakias.

De fleste av Det gamle testamentes
bøker ble skrevet på hebraisk, men
noen få skrifter er på arameisk, som er
et beslektet språk.

TESTAMENTE, DET NYE. Se også:
Bibel; Skriftene

En samling inspirerte skrifter (opprin-
nelig på gresk) om Jesus Kristus,
apostlene, andre etterfølgere av Jesus
Kristus — deres liv og virke. Det nye
testamente inndeles vanligvis i evan-
geliene, Apostlenes gjerninger, brev
skrevet av Paulus, generelle brev og
Johannes åpenbaring.

De fire evangeliene — bøker av Mat-
teus, Markus, Lukas og Johannes —
forteller om Kristi liv. Apostlenes
gjerninger forteller Kirkens og apost-
lenes historie, spesielt om de misjons-
reiser Paulus foretok etter Kristi død.
Brevene fra Paulus gir instruksjoner
til Kirkens ledere og til medlemmene.
De andre brevene ble skrevet av andre
apostler og gir flere råd til de første
(dagers) hellige. Johannes’ åpenbaring,
som ble skrevet av apostelen Johannes,
inneholder for det meste profetier om
de siste dager.

TI BUD. Se: Bud, de ti

TI STAMMER. Se: Israel
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TIDENES TEGN. Se også: Annet
komme, Jesu Kristi; Siste dager;
Tegn

Begivenheter og opplevelser Gud gir
til menneskene for å vise at noe viktig i
hans verk har skjedd eller snart vil skje.
Det er profetert at mange tegn på Frelse-
rens annet komme vil finne sted i de
siste dager. Disse signaler gjør det mu-
lig for trofaste mennesker å forstå Guds
plan, bli advart og forberede seg.

Fjellet der Herrens hus står, skal være
grunnfestet på toppen av fjellene, Jes
2:2–3. Herren skal løfte et banner og
samle Israel, Jes 5:26 (2 Ne 15:26–30).
Solen er mørk når den går opp, og må-
nen skinner ikke, Jes 13:10 (Joel 3:20;
L&p 29:14). Menneskene skal overtre
budene og bryte den evige pakt, Jes
24:5. Nephittene skal tale som en røst
fra støvet, Jes 29:4 (2 Ne 27). Israel skal
bli samlet med kraft, Jes 49:22–23 (1 Ne
21:22–23; 3 Ne 20–21). Gud skal opp-
rette et rike som ikke skal ødelegges,
Dan 2:44 (L&p 65:2). Krig, drømmer
og syner skal gå forut for det annet
komme, Joel 2:1–3:5. Alle nasjoner vil
bli samlet til krig mot Jerusalem, Sak
14:2 (Esek 38–39). Dagen kommer. Den
brenner som en ovn, Mal 4:1 (3 Ne
25:1; L&p 133:64; JS—H 1:37). Store
ulykker og mye elendighet skal gå forut
for det annet komme, Mat 24 (JS—M 1).
Paulus fortalte om frafall og farefulle
tider i de siste dager, 2 Tim 3–4. To
profeter vil bli drept og vil oppstå i
Jerusalem, Åp 11 (L&p 77:15). Evangeli-
et skal bli gjengitt ved englers betjening
i de siste dager, Åp 14:6–7 (L&p 13: 27;
110:11–16; 128:8–24). Babylon skal bli
opprettet og falle, Åp 17–18. Israel skal
bli samlet med kraft, 1 Ne 21:13–26
(Jes 49:13–26; 3 Ne 20–21). Dette er et
tegn så dere kan vite når disse ting
skal skje, 3 Ne 21:1. Mormons bok skal
komme frem ved Guds kraft, Mormon
8. Lamanittene skal blomstre, L&p
49:24–25. De ugudelige skal slå de
ugudelige i hjel, L&p 63:32–35 (Åp 9).
Krig skal utøses over alle nasjoner,
L&p 87:2. Tegn, elementene som er i

opprør, samt engler bereder veien for
Herrens komme, L&p 88:86–94. Et
mørke skal dekke jorden, L&p 112:23–
24. Herren befalte de hellige å forbere-
de seg til det annet komme, L&p 133.

TIENDE. Se også: Offergaver; Penger
En tiendedel av en persons årlige inn-
komst som vedkommende gir til Herren
gjennom Kirken. Tienden brukes til å
bygge kirker og templer, til å støtte
misjonærarbeidet og til å bygge opp
Guds rike på jorden.
Abraham ga tiende av alt han eide til
Melkisedek, 1M 14:18–20 (Heb 7:1–2,
9; Alma 13:15). All tiende hører Herren
til, den er hellig for Herren, 3M 27:30–
34. Du skal være nøye med å gi tiende
av all din avling, 5M 14:22, 28. De kom
med tiende av alt sammen i rikelig
mengde, 2 Krøn 31:5. Skal et menne-
ske rane fra Gud? Hva har vi ranet fra
deg? Tienden og offergavene, Mal
3:8–11 (3 Ne 24:8–11). Den som betaler
tiende, skal ikke oppbrennes ved hans
komme, L&p 64:23 (L&p 85:3). Herrens
hus vil bli bygget av hans folks tiende,
L&p 97:11–12. Herren åpenbarte tien-
deloven, L&p 119. Tienden dispone-
res av et råd, L&p 120.

TILBE, TILBEDELSE. Se også: Gud,
guddommen

Kjærlighet, ærbødighet, tjeneste og
hengivenhet overfor Gud (L&p 20:19).
Tilbedelse innebærer bønn, faste, tjenes-
te i Kirken, deltakelse i evangeliets or-
dinanser og andre gjøremål som viser
at vi har hengivenhet for og kjærlighet
til Gud.
Du skal ikke ha andre guder foruten
meg, 2M 20:3 (2M 32:1–8, 19–35; Sal
81:10). Tilbe Faderen i ånd og sannhet,
Joh 4:23. Tilbe ham som skapte himme-
len og jorden, Åp 14:7 (L&p 133:38–39).
Tilbe ham av all makt, sinn og styrke,
2 Ne 25:29. De trodde på Kristus og
tilba Faderen i hans navn, Jak bok 4:5.
Zenos lærte at menneskene skulle be
og tilbe på alle steder, Alma 33:3–11.
Uansett hvor dere måtte være, tilbe
Gud i ånd og sannhet, Alma 34:38.



Tilgi 188
Folket falt ned ved Jesu føtter og tilba
ham, 3 Ne 11:17. Alle mennesker må
omvende seg, tro på Jesu Kristi navn
og tilbe Faderen i hans navn, L&p 20:29.
Jeg gir dere disse ord for at dere kan
forstå og vite hvordan dere skal tilbe
og vite hva dere tilber, L&p 93:19. Bare
denne ene Gud vil jeg tilbe, Moses
1:12–20. Vi fordrer rett til å dyrke Den
Allmektige Gud, Trosart 1:11.

TILGI. Se også: Bekjenne,
bekjennelse; Omvendelse;
Forsoning; Syndsforlatelse

Slik det er brukt i Skriftene, betyr å tilgi
vanligvis to ting: (1) Når Gud tilgir men-
neskene, opphever han eller setter til
side en påbudt straff for synd. På grunn
av Kristi forsoning er tilgivelse til-
gjengelig for alle som omvender seg,
unntatt de som har begått mord eller
den utilgivelige synd mot Den Hellige
Ånd. (2) Når menneskene tilgir hver-
andre, behandler de hverandre med
Kristus-lignende kjærlighet og har in-
gen dårlige følelser overfor dem som
har krenket dem (Mat 5:43–45; 6:12–15;
Luk 17:3–4; 1 Ne 7:19–21).
Herren er langmodig og rik på mis-
kunn. Han forlater misgjerning og
overtredelse, 4M 14:18. Om deres syn-
der er som purpur, skal de bli hvite
som sne, Jes 1:18. Og forlat oss vår
skyld, som vi og forlater våre skyldne-
re, Mat 6:12 (Luk 11:4; 3 Ne 13:11).
Menneskesønnen har makt til å forlate
synder, Mat 9:6 (Mat 18:35; Mark
2:10; Luk 5:20–24). Hvor mange ganger
skal min bror kunne synde mot meg
og jeg tilgi ham? Mat 18:21–22 (L&p
98:40). Men den som spotter Den Helli-
ge Ånd, får i all evighet ikke forlatelse,
Mark 3:29 (Alma 39:6). Om din bror
synder og angrer, så tilgi ham, Luk
17:3. Fader forlat dem, for de vet ikke
hva de gjør, Luk 23:34. Be om tilgivelse,
1 Ne 7:21. Anvend Kristi sonende blod
så vi kan få tilgivelse for våre synder,
Mosiah 4:2. Hvis han bekjenner sine
synder for deg og meg og omvender
seg, skal du tilgi ham, Mosiah 26:29–
31. Den som omvender seg og holder

budene, skal bli tilgitt, L&p 1:32. Støt
frem med din sigd, og dine synder er
deg forlatt, L&p 31:5 (L&p 84:61). Den
som har omvendt seg fra sine synder
er tilgitt, for jeg, Herren, kommer dem
ikke mer ihu, L&p 58:42. Jeg, Herren,
tilgir den jeg vil tilgi, men av dere for-
dres det at dere skal tilgi alle menne-
sker, L&p 64:10. I den grad dere har
tilgitt hverandre deres overtredelser,
således vil også jeg, Herren, tilgi dere,
L&p 82:1. Dem jeg elsker, refser jeg
også, så deres synder kan bli tilgitt,
L&p 95:1. Jeg har tilgitt deg din over-
tredelse, Moses 6:53.

TILLIT. Se også: Tro

Å stole på eller sette sin lit til noen
eller noe. Tillit vil også si å være for-
visset og frimodig overfor noe, spesielt
når det gjelder Gud og Jesus Kristus. I
åndelige spørsmål vil tillit si å stole på
Gud og hans Ånd.

Selv om han slår meg, vil jeg stole på
ham, Job 13:15. Det er bedre å ta sin
tilflukt til Herren enn å stole på men-
nesker, Sal 118:8. Sett din lit til Herren
av hele ditt hjerte, Ord 3:5. Herren skal
være din tillit, Ord 3:26. Gud befridde
sine tjenere som stolte på ham, Dan
3:19–28. Ha frimodighet når han blir
åpenbart, 1 Joh 2:28. Jeg vil stole på
deg for evig, 2 Ne 4:34. De ugudelige
nephitter mistet sine barns tillit,
Jak bok 2:35. Gled dere, og sett deres
lit til Gud, Mosiah 7:19. Enhver som
setter sin lit til Gud, skal bli løftet opp
på den siste dag, Mosiah 23:22. Den
som setter sin lit til Gud, skal bli styrket
i sine prøvelser, Alma 36:3, 27. Sett ikke
din lit til kjøds arm, L&p 1:19. Sett din
lit til den Ånd som leder til å gjøre
godt, L&p 11:12. Hvis han setter sin lit
til meg, skal han ikke bli overmannet,
L&p 84:116. Da skal du ha større fri-
modighet for Guds åsyn, L&p 121:45.

TILSKYNDE. Se også: Hellige Ånd

Å bli sterkt påvirket til å gjøre eller
la være å gjøre noe, spesielt under Den
Hellige Ånds makt og innflytelse.



189 Tjene, virke

Ånden i mitt indre driver meg, Job
32:18. Kristi kjærlighet tvinger oss,
2 Kor 5:14. Jeg ble tilskyndet av Ånden
til å drepe Laban, 1 Ne 4:10. Ånden
tilskynder meg, Alma 14:11. Jeg drives
ifølge den pakt jeg har inngått, Alma
60:34. Ammaron, drevet av Den Helli-
ge Ånd, skjulte opptegnelsene, 4 Ne
1:48. Det som kommer fra det høye,
må omtales ved Åndens tilskyndelse,
L&p 63:64.

TIMOTEUS. Se også: Paulus
I Det nye testamente en ung misjonær
som reiste på misjon sammen med
Paulus (Apg 16:1–3; 2 Tim 1:1–5). Han
hadde gresk far og jødisk mor og bod-
de sammen med sine foreldre i Lystra.
Paulus omtalte Timoteus som “min ekte
sønn i troen” (1 Tim 1:2, 18; 2 Tim 1:2).
Timoteus var kanskje Paulus’ mest be-
trodde og dyktige hjelper (Fil 2:19–23).

TIMOTEUS, BREVENE TIL. Se også:
Paulus; Paulus’ brev; Timoteus

To bøker i Det nye testamente. Begge
var opprinnelig brev som Paulus skrev
til Timoteus.
Første Timoteus: Det første brevet skrev
Paulus etter sitt første fengselsopphold.
Han hadde skilt lag med Timoteus i
Efesus, men hadde tenkt å komme tilba-
ke senere (1 Tim 3:14). Imidlertid trodde
Paulus han kom til å bli forsinket, og
derfor skrev han til Timoteus — kanskje
fra Makedonia (1 Tim 1:3) — for å gi
ham råd og oppmuntring om hvordan
han skulle ivareta sine plikter.

I kapittel 1 hilser Paulus ham og gir
ham sine instruksjoner om tåpelige spe-
kulasjoner som begynte å få innpass i
Kirken. Kapittel 2–3 gir rettledning om
offentlig tilbedelse og om prestenes
karakter og oppførsel. Kapittel 4–5 in-
neholder en beskrivelse av frafallet i de
siste dager og en advarsel om hvordan
Timoteus’ menighet skal behandles.
Kapittel 6 er en formaning om å være
trofast og unngå verdslig rikdom.
Andre Timoteus: Det andre brevet skrev
Paulus under sitt andre fengselsopp-
hold og like før han led martyrdøden.

Det inneholder apostelens siste ord,
og viser at han gikk døden i møte med
stort mot og en enestående tillit.

I kapittel 1 hilser Paulus Timoteus
og gir ham en utfordring. Kapittel 2–3
inneholder forskjellige advarsler og
retningslinjer og utfordrer ham til å
møte de farer som ligger foran ham.
Kapittel 4 er et budskap til venner av
Paulus og gir råd om hvordan han skal
behandle apostater.

TITUS. Se også: Paulus; Paulus’
brev; Titus, brev til

I Det nye testamente, en betrodd gresk
konvertitt som reiste til Jerusalem sam-
men med Paulus og senere ble misjonær
(Gal 2:1–4; 2 Tim 4:10). Titus overleverte
Paulus’ første brev til de hellige i Korint
(2 Kor 7:5–8, 13–15).

TITUS, BREV TIL. Se også: Paulus;
Paulus’ brev, Titus

Mens Paulus midlertidig var løslatt fra
romerske fengsler, skrev han brevet til
Titus, som oppholdt seg på Kreta. Bre-
vet tar hovedsakelig opp spørsmål i
forbindelse med disiplinering i Kirken
og hvordan Kirken skulle organiseres.

I kapittel 1 hilser Paulus Titus og gir
instruksjoner samtidig som han fortel-
ler hvilke kvalifikasjoner en biskop
skal ha. (Det som i engelsk bibel heter
“bishop”, kalles i norsk bibel for “til-
synsmann”.) Kapittel 2–3 inneholder
generell undervisning og personlige
budskap til Titus om hvordan han skal
behandle forskjellige grupper i Kirken
på Kreta. Paulus oppmuntret de helli-
ge til å overvinne lyster og begjær, væ-
re nøkterne og trofaste og gjøre gode
gjerninger.

TJENE, VIRKE. Se også:
Prestedømme; Tjeneste

Å utføre Herrens arbeide på jorden.
Guds utvalgte tjenere må kalles av Gud
for å kunne virke. Når sanne tjenere gjør
Herrens vilje, representerer de Herren
på sine offisielle ansvarsområder og
er hans representanter (L&p 64:29). På
denne måten utfører de det arbeide som
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er nødvendig for menneskehetens frel-
se. For å fullkommengjøre de hellige
til tjenestegjerning har Herren gitt oss
apostler, profeter, evangelister (patriar-
ker), høyprester, syttier, eldster, bisko-
per, prester, lærere, diakoner, hjelpere
og offentlige myndigheter, (Ef 4:11–16;
1 Kor 12:12–28; L&p 20; 107).
Herren har utvalgt ham for at han skal
gjøre tjeneste i Herrens navn, 5M 18:5.
Guds tjenere skal de kalle dere, Jes
61:6. Menneskesønnen kom ikke for å
la seg tjene, men for selv å tjene, Mat
20:26–28. Jeg åpenbarte meg for å utvel-
ge deg til tjener og vitne, Apg 26:16–
18. Gud er ikke urettferdig, så han
skulle glemme det verk dere har gjort,
og den kjærlighet dere har vist ved at
dere har tjent de hellige, Heb 6:10. Om
noen tjener, han tjene ved den kraft
som Gud gir, 1 Pet 4:10–11. De under-
viste og betjente hverandre, 3 Ne 26:19.
Det er de tolvs ansvar å ordinere evan-
gelister, L&p 107:39–40. En høyprest
kan bli beskikket til å ta seg av timeli-
ge ting, L&p 107:71–72. Disse sytti
skal være omreisende tjenere, L&p
107:93–97. Eldstene er ordinert til å
være fastboende tjenere i min kirke,
L&p 124:137.

TJENENDE ENGLER. Se: Engler

TJENESTE. Se også: Kjærlighet;
Velferd

Å vise omsorg eller gjøre noe for Gud
og våre medmennesker. Når vi tjener
andre, tjener vi også Gud.
Velg i dag hvem dere vil tjene, Jos
24:15. Alt dere har gjort mot en av dis-
se mine minste, har dere gjort mot
meg, Mat 25:35–45. Fremstill deres
legemer som et levende offer, dette er
deres åndelige gudstjeneste, Rom
12:1. Tjen hverandre i kjærlighet, Gal
5:13. Dine dager skal brukes i din Guds
tjeneste, 2 Ne 2:3. Når dere tjener der-
es medmennesker, er dere jo i deres
Guds tjeneste, Mosiah 2:17. Enhver som
tar det lovede land i besittelse, må tjene
Gud eller bli utryddet, Ether 2:8–12.
De som inngår i Guds tjeneste, skulle

tjene ham av hele sitt hjerte, L&p 4:2.
Herren ga menneskene bud at de skul-
le elske ham og tjene ham, L&p 20:18–
19. Du skal tjene Gud i Jesu Kristi navn,
L&p 59:5. Jeg, Herren, finner behag i å
hedre dem som tjener meg, L&p 76:5.
Tilbe Gud, for ham alene skal du tjene,
Moses 1:15.

TOBAKK. Se: Visdomsordet

TOLLER. Se også: Romerriket
I det gamle Rom, en skatteoppkrever
for myndighetene. Tollere ble vanlig-
vis hatet av jødene. Noen tollere ak-
septerte villig evangeliet (Mat 9:9–10;
Luk 19:2–8).

TOLVS QUORUM, DE. Se: Apostel

TOMAS
I Det nye testamente en av de første
tolv apostler Frelseren valgte mens han
virket her på jorden. På gresk er hans
navn Didymus (Mat 10:2–3; Joh 14:5;
20:24–29; 21:2). Selv om Tomas tvilte
på Jesu oppstandelse helt til han selv
fikk se Frelseren, var han, på grunn av
sin sterke karakter, villig til å bli for-
fulgt og gå i døden med sin Herre
(Joh 11:16; 20:19–25).

TRADISJONER
Trosoppfatninger og praksis som over-
leveres fra en generasjon til den neste
(2 Tess 2:15). I Skriftene advarer Herren
ustanselig de rettferdige og ber dem
holde seg borte fra menneskenes onde
tradisjoner (3M 18:30; Mark 7:6–8;
Mosiah 1:5; L&p 93:39–40).

TRE NEPHITTISKE DISIPLER.
Se: Nephittiske disipler, tre

TREDJE MOSEBOK. Se også:
Pentateuken

En bok i Det gamle testamente som
forteller om prestenes plikter i Israel.
Den understreker hvor hellig Gud er
og hvilken lov hans folk må følge for å
bli hellig. Formålet med boken er ved
hjelp av ritualer å undervise om Mose-
lovens moralske forskrifter og religiøse



191 Tro

sannheter. Tredje Mosebok ble skrevet
av Moses.

I kapittel 1–7 blir det forklart hvordan
offerhandlingene skal utføres. Kapittel
8–10 forteller hvilket ritual som skal føl-
ges når prester skal innvies. Kapittel 11
inneholder lover om hva man kan spise,
og om rene og urene dyr. Kapittel 12
forklarer hva kvinner skal gjøre etter
en barnefødsel. Kapittel 13–15 innehol-
der lover om seremoniell urenhet.
Kapittel 16 forteller hvilket ritual som
skal følges på soningsdagen. Kapittel
17–26 inneholder en samling lover om
religiøse og sosiale skikker. I kapittel
27 blir det forklart at Herren befalte
Israel å innvie sine avlinger, sitt småfe
og storfe til Herren.

TRO. Se også: Håp; Jesus Kristus;
Tillit; Vantro

Slik det er brukt i Skriftene, har ordet
tro to betydninger: (1) Å ha tiltro til
noen eller akseptere at noe er sant. Alle
mennesker må omvende seg og tro på
Jesu Kristi navn, ellers kan de ikke bli
frelst i Guds rike (L&p 20:29). (2) Å ha
tillit til noe eller noen.
Å ha tiltro til noen eller akseptere at noe er
sant: Tro på Herren deres Gud; tro på
hans profeter, 2 Krøn 20:20. Daniel ble
ikke skadet i løvehulen fordi han trod-
de på Gud, Dan 6:24. Det skal skje deg
som du har trodd, Mat 8:13. Og alt
dere ber om med tro i deres bønn, det
skal dere få, Mat 21:22. Frykt ikke,
bare tro, Mark 5:36. Alt er mulig for
den som tror, Mark 9:23–24. Den som
tror og blir døpt, skal bli frelst,
Mark 16:16 (2 Ne 2:9; 3 Ne 11:33–35).
Den som tror på Sønnen, har evig liv,
Joh 3:16, 18, 36 (Joh 5:24; L&p 10:50).
Vi tror og vet at du er Guds Hellige,
Joh 6:69. Den som tror på meg, skal
leve om han enn dør, Joh 11:25–26. Vi
som har trodd, kommer inn til hvilen,
Heb 4:3. Vi skal tro på Jesus Kristus og
elske hverandre, 1 Joh 3:23. Messias
vil ikke ødelegge noen som tror på
ham, 2 Ne 6:14. Jødene vil bli forfulgt
inntil de overtales til å tro på Kristus,
2 Ne 25:16. Hvis dere tror alt dette, se

til at dere gjør det, Mosiah 4:10. Søn-
nen vil påta seg deres overtredelser
som tror på hans navn, Alma 11:40.
Velsignet er den som tror på Guds ord
uten å være tvunget, Alma 32:16. Selv
om dere ikke kan gjøre mer enn ønske
å tro, la dette ønske virke i dere,
Alma 32:27. Hvis dere tror på Kristi
navn, vil dere omvende dere, Hel
14:13. De som tror på Kristus, tror og-
så på Faderen, 3 Ne 11:35. Aldri har
noen trodd på Herren som Jareds bror
gjorde, Ether 3:15. Alt som tilskynder
til å tro på Kristus, kommer ved Kristi
kraft, Moroni 7:16–17. De som tror på
Herrens ord, vil jeg besøke med min
Ånds åpenbaringer, L&p 5:16. De som
tror på Herrens navn, vil jeg gi kraft til
å bli Guds sønner, L&p 11:30 (Joh 1:12).
Til noen er det gitt å tro på andres ord,
L&p 46:14. Tegn følger dem som tror,
L&p 58:64 (L&p 63:7–12). De som tror,
omvender seg og blir døpt, skal motta
Den Hellige Ånd, Moses 6:52.

Å ha tillit til noe eller noen: Tro er i Skrif-
tene som oftest å ha en tillit til Jesus
Kristus som fører til at en person er
lydig mot ham. Hvis den skal gi et men-
neske frelse, må troen være sentrert i
Jesus Kristus. Siste-dagers-hellige har
dertil tro på Gud Faderen, Den Hellige
Ånd, prestedømmets kraft og andre vik-
tige sider ved det gjengitte evangelium.

Tro vil også si at man har håp om
noe som ikke er sett, men som er sant
(Heb 11:1; Alma 32:21; Ether 12:6). Tro-
en tennes når man hører evangeliet for-
kynt av bemyndigede tjenere sendt av
Gud (Rom 10:14–17). Mirakler frem-
bringer ikke tro, men sterk tro utvikles
gjennom lydighet mot Jesu Kristi evan-
gelium. Troen kommer med andre ord
gjennom rettferdighet (Alma 32:40–43;
Ether 12:4, 6, 12; L&p 63:9–12).

Sann tro frembringer mirakler, syner,
drømmer, helbredelse og alle gaver som
Gud gir til sine hellige. Ved tro får man
tilgivelse for sine synder og vil til slutt
kunne bo i Guds nærhet. Manglende
tro fører til fortvilelse som skyldes
synd (Moroni 10:22).
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Den rettferdige skal leve ved sin tro,
Hab 2:4. Din tro har frelst (helbredet)
deg, Mat 9:22 (Mark 5:34; Luk 7:50).
Det skje dere etter deres tro, Mat 9:29.
Om dere har tro som et sennepsfrø,
skal ingen ting være umulig for dere,
Mat 17:20 (Luk 17:6). Jeg ba for deg at
din tro ikke måtte svikte, Luk 22:32.
Troen på Jesu navn har gitt styrke til
denne mannen, Apg 3:16. Tro kommer
ved å høre Guds ord, Rom 10:17. Er
Kristus ikke oppstått, er den tro dere
har intet, 1 Kor 15:14. Troen er virk-
som ved kjærlighet, Gal 5:6. Av nåde
er dere frelst ved tro, Ef 2:8 (2 Ne
25:23). Grip troens skjold, Ef 6:16
(L&p 27:17). Jeg har fullendt løpet, be-
vart troen, 2 Tim 4:7. Tro er full viss-
het om det en håper, Heb 11:1. Uten
tro er det umulig å være til behag for
Gud, Heb 11:6. Tro uten gjerninger er
død, Jak brev 2:17–18, 22. Jeg vil gå og
gjøre det som Herren har befalt, 1 Ne
3:7. Herren er istand til å gjøre alle ting
for menneskenes barn når de bare utø-
ver tro på ham, 1 Ne 7:12. Viserne i
Liahona virket i forhold til deres tro,
1 Ne 16:28. Omvend dere, bli døpt i
hans navn og ha en fullkommen tro på
Israels Hellige, 2 Ne 9:23. Kristus utfø-
rer mektige mirakler blant menneske-
nes barn i forhold til deres tro, 2 Ne
26:13 (Ether 12:12; Moroni 7:27–29,
34–38). Enos fikk sine synder tilgitt
fordi han hadde tro på Kristus, Enos
1:3–8. Frelse kommer ikke til noen sli-
ke uten ved tro på Herren, Jesus
Kristus, Mosiah 3:12. Hjerter forandres
gjennom troen på hans navn, Mosiah
5:7. Guds tjeneres bønner besvares i for-
hold til deres tro, Mosiah 27:14. Gi oss
styrke ifølge den tro vi har på Kristus,
Alma 14:26. Påkall Guds navn i tro,
Alma 22:16. Tro er ikke å ha en fullkom-
men kunnskap om noe, Alma 32:21
(Ether 12:6). Når det begynner å svul-
me, skal dere gi det næring ved deres
tro, Alma 33:23 (Alma 32:28). At de ble
skånet ble tilskrevet Guds mirakuløse
kraft på grunn av deres overmåte sto-
re tro, Alma 57:25–27. Alle som så på
Guds Sønn med tro, skulle få leve, Hel

8:15. Jeg kan se at deres tro er tilstrekke-
lig til at jeg kan helbrede dere, 3 Ne
17:8. Tro er det som håpes, men ikke
sees, Ether 12:6. Alle som utførte mi-
rakler, utførte dem ved tro, Ether
12:12–18. Hvis de har tro på meg, da
vil jeg la det svake bli styrket for dem,
Ether 12:27–28, 37. Mormon underviste
om tro, håp og kjærlighet, Moroni 7.
Alt dere ber Faderen om i mitt navn,
som er godt, og med tro stoler på at
dere skal få det, se, det skal bli gitt til
dere, Moroni 7:26. De som har tro på
Kristus, vil holde fast ved alt som er
godt, Moroni 7:28. Og hvis dere spør
og har tro på Kristus, vil han åpenbare
sannheten, Moroni 10:4. Uten tro kan
du intet gjøre. Be derfor i tro, L&p 8:10.
Det skulle bli gitt dem i forhold til tro-
en i deres bønner, L&p 10:47, 52. Alle
mennesker må holde ut i troen på hans
navn inntil enden, L&p 20:25, 29. Rett-
ferdiggjørelse gjennom Kristi nåde er
rettferdig og sann, L&p 20:30. Ånden
skal bli gitt dere ved troens bønn,
L&p 42:14. Tro kommer ikke ved tegn,
men tegn følger den som tror, L&p
63:9–12. Foreldre skal lære sine barn å
ha tro på Kristus, L&p 68:25. Søk lær-
dom ved studium og ved tro, L&p
88:118. Tro på Herren, Jesus Kristus, er
evangeliets første prinsipp, Trosart 1:4.

TROSARTIKLENE. Se også:
Kostelige perle, Den; Smith,
Joseph jr.

Tretten grunnleggende punkter for
trosoppfatninger som medlemmene av
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
bekjenner seg til.

Joseph Smith skrev dem første gang
ned i et brev til redaktøren i avisen
Chicago Democrat, John Wentworth, som
svar på hans anmodning om å få vite
hva Kirkens medlemmer trodde på.
Brevet ble kjent under navnet Went-
worth-brevet og ble første gang offent-
liggjort i Times and Seasons i mars 1842.
Den 10. oktober 1880 ble Trosartiklene,
ved medlemmenes stemmegivning, for-
melt godkjent som hellig skrift og ble
tatt inn i Den kostelige perle.
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TRØSTER. Se: Hellige Ånd, Den;
Jesus Kristus; Talsmann

TUNGE(MÅL). Se også:
Tungemålsgaven

Et bilde på evnen til å tale. De hellige
skal styre sin tunge, hvilket betyr at de
skal ha kontroll med hva de sier. Tunge
(tungemål) sikter også til språk og folk.
Til slutt skal hvert kne bøye seg og hver
tunge bekjenne for Gud (Jes 45:23;
Rom 14:11).
Hold din tunge fra ondt, Sal 34:14
(1 Pet 3:10). Den som vokter sin munn
og sin tunge, frir sitt liv fra trengsler,
Ord 21:23. Den som ikke holder sin
tunge i tømme, hans gudsdyrkelse er
forgjeves, Jak brev 1:26. Den som ikke
snubler i tale, er en fullkommen mann,
Jak brev 3:1–13. Evangeliet vil bli for-
kynt for alle nasjoner, slekter, tungemål
og folk, Åp 14:6–7 (2 Ne 26:13; Mosiah
3:13, 20; L&p 88:103; 112:1). Herren lar
alle nasjoner bli undervist om sitt ord
av dem som tilhører deres nasjon og
taler deres språk, Alma 29:8. Disse pla-
tene skal gå ut til alle nasjoner, slekter,
tungemål og folk, Alma 37:4. Tilegn
deg mitt ord, så skal din tunge bli løst,
L&p 11:21. Alle mennesker skal høre
evangeliets fylde i sitt eget tungemål,
L&p 90:11.

TUNGEMÅLSGAVEN. Se også:
Gaver, Åndens; Tunge(mål)

En gave fra Den Hellige Ånd som gjør
det mulig for inspirerte personer å tale
på, forstå eller tyde fremmede språk.
Vi tror på tungemålsgaven (Trosart 1:7).
De ble alle fylt med Den Hellige Ånd
og begynte å tale i andre tunger, Apg
2:4. Den som taler med en fremmed
tunge, taler ikke for mennesker, men
for Gud, 1 Kor 14:1–5, 27–28. Tungene
er et tegn for dem som ikke tror, 1 Kor
14:22–28. Da kommer dåpen med ild
og med Den Hellige Ånd, og da kan
dere tale med englers tunge, 2 Ne
31:13–14. Amaleki ba alle mennesker
tro på den gave det er å tale med tunger,
Omni 1:25. Til noen er det gitt å tale
med tunger, til andre å tyde tunger,

L&p 46:24–25 (1 Kor 12:10; Moroni 10:8,
15–16). La tungemålsgaven bli utøst,
L&p 109:36.

TUSENÅRSRIKET. Se også: Annet
komme, Jesu Kristi

En periode på tusen år med fred som
vil begynne når Kristus kommer tilba-
ke for personlig å regjere på jorden
(Trosart 1:10).
Folk vil ikke lenger løfte sverd og ikke
lenger lære å føre krig, Jes 2:4 (2 Ne
12:4; Mika 4:3). Land som var lagt øde,
er blitt som Edens hage, Esek 36:35.
De levde og regjerte med Kristus i tu-
sen år, Åp 20:4. På grunn av rettferdig-
het har ikke Satan noen makt, 1 Ne
22:26. Jeg vil bo i rettferdighet på jor-
den i tusen år, L&p 29:11. Når de tusen
år er omme, da vil jeg spare jorden en
kort tid, L&p 29:22. Det store tusen-
årsriket skal komme, L&p 43:30. De
rettferdiges barn vil vokse opp uten
synd, L&p 45:58. Barn skal vokse opp
til de blir gamle, men skal forvandles i
et øyeblikk, L&p 63:51. I begynnelsen
av det syvende årtusen skal Herren
helliggjøre jorden, L&p 77:12. De blir
ikke levende igjen før de tusen år er til
ende, L&p 88:101. Satan skal bindes i
tusen år, L&p 88:110. En beskrivelse
av tusenårsriket, L&p 101:23–34. Jor-
den skal hvile i tusen år, Moses 7:64.

TVETTE, VASKE, TVETTINGER.
Se også: Dåp, døpe; Forsoning

Å rense, fysisk eller åndelig. Symbolsk
kan et menneske som omvender seg,
bli renset fra et liv nedtynget i synd og
dens konsekvenser gjennom Jesu Kristi
sonoffer. Bestemte tvettinger som ut-
føres med prestedømmets myndighet,
utgjør hellige ordinanser.
Presten skal vaske sine klær og bade
sitt legeme i vann, 4M 19:7. Tvett meg
vel, rens meg fra min synd, Sal 51:4, 9.
Rens dere og tvett dere! Hold opp med
å gjøre det som er ondt, Jes 1:16–18.
Jesus vasket sine apostlers føtter, Joh
13:4–15 (L&p 88:138–139). Bli døpt og
få dine synder vasket bort, Apg 22:16
(Alma 7:14; L&p 39:10). Ingen kan bli
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frelst uten at hans klær er vasket hvite,
Alma 5:21 (3 Ne 27:19). Deres klær ble
vasket hvite ved Lammets blod, Alma
13:11 (Ether 13:10). Ved å holde bude-
ne kunne de bli tvettet og renset fra
alle sine synder, L&p 76:52. Deres sal-
vinger og deres tvettinger er gitt gjen-
nom ordinansen i mitt hellige hus,
L&p 124:39–41.

TÅLMODIGHET. Se også: Holde ut,
Saktmodig, saktmodighet

En stillferdig utholdenhet, evnen til å
tåle motgang, krenkelser og skader
uten å klage eller slå tilbake.
Vær stille for Herren og vent på ham,
Sal 37:7–8. Den langmodige har stor
forstand, Ord 14:29. Hold ut, så skal
dere vinne deres sjeler, Luk 21:19. Vi
har håp ved den tålmodighet og trøst
som Skriftene gir, Rom 15:4. Følg etter
dem som ved tro og tålmodighet arver
løftene, Heb 6:12–15. Men tålmodighe-
ten må føre til fullkommen gjerning,
så dere kan være fullkomne og hele,
Jak brev 1:2–4. Dere har hørt om Jobs
utholdenhet, Jak brev 5:11. De under-
kastet seg hele Herrens vilje med glede
og tålmodighet, Mosiah 24:15. Du bar
alle disse ting med tålmodighet fordi
Herren var med deg, Alma 38:4–5.
Fortsett i tålmodighet inntil dere blir
fullkomne, L&p 67:13.

UDØDELIG, UDØDELIGHET.
Se også: Dødelig, dødelighet;
Frelse; Jesus Kristus;
Oppstandelse; Forsoning

En tilstand hvor man evig og alltid le-
ver som en oppstanden person og ikke
er underlagt fysisk død.
Han er oppstått, Mark 16:6. På samme
måte skal alle levendegjøres i Kristus,
1 Kor 15:22. Døden er oppslukt når
dette dødelige blir ikledd udødelighet,
1 Kor 15:53–54. Kristus har tilintetgjort
døden og har tilveiebragt liv og ufor-
gjengelighet, 2 Tim 1:10. Udødelighet
vil si at ånd og legeme føyes sammen,
2 Ne 9:13. Ånder forenet med sine lege-
mer blir udødelige og kan ikke mer dø,
Alma 11:45. De trofaste vil bli kronet

med udødelighet og evig liv, L&p 75:5.
Jorden vil bli helliggjort og udødelig,
L&p 77:1 (L&p 130:9). Guds gjerning og
herlighet er å tilveiebringe mennesket
udødelighet og evig liv, Moses 1:39.

UENDELIG. Se også: Gud,
guddommen

Et av Guds navn som viser hans evige
natur (L&p 19:10–12; Moses 1:3; 7:35).

UGRESS
En gressart eller et giftig ugress (Vicia)
som ser likedan ut som hvete, og det er
umulig å se forskjell før det er helt
utvokst (Mat 13:24–30; L&p 86:1–7).

UGUDELIG(E). Se også: Mørke,
åndelig; Urenhet; Synd;
Urettferdig, urettferdighet

Ondskap, misgjerninger — å være uly-
dig eller handle i strid med Guds
bud. Å opptre gudløst og vanhellig.
Hvordan skulle jeg da gjøre denne
store ondskap og synde mot Gud?
1M 39:7–9. De ugudeliges vei fører til
undergang, Sal 1:6. Herren er langt bor-
te fra de ugudelige, men de rettferdiges
bønn hører han, Ord 15:29. Når en
ugudelig mann hersker, sukker folket,
Ord 29:2 (L&p 98:9). Er det med nød
og neppe den rettferdige blir frelst,
hvordan skal det da gå med den ugude-
lige? 1 Pet 4:18. Støt da den onde ut fra
dere, 1 Kor 5:13. Vi kjemper mot åndelig
ugudelighet, Ef 6:12. Kom ut fra de ugu-
delige og rør ikke deres urene ting,
Alma 5:56–57 (L&p 38:42). Dette er de
ugudeliges endelige tilstand, Alma
34:35 (Alma 40:13–14). Ugudelighet har
aldri vært lykke, Alma 41:10. Det er
ved de ugudelige at de ugudelige blir
straffet, Mormon 4:5 (L&p 63:33).
Nekt dere all ugudelighet, Moroni
10:32. I den tid kommer en fullstendig
adskillelse av de rettferdige og de ugu-
delige, L&p 63:54. Hevn kommer hastig
over de ugudelige, L&p 97:22. Blant
de ugudelige opplot Frelseren ikke sin
røst, L&p 138:20. Således kommer de
ugudeliges ende, JS—M 1:55.



195 Ur

UMORAL. Se: Kyskhet; Sanselig,
sanselighet; Seksuell umoral;
Ugudelig(e)

UNDERVISE. Se også: Hellige Ånd,
Den

Å gi kunnskap til andre, spesielt om
evangeliets sannheter, og veilede dem
til rettferdighet. De som underviser i
evangeliet, skulle være veiledet av
Ånden. Alle foreldre er lærere i sin
egen familie. De hellige skulle søke et-
ter og være villige til å motta instruk-
sjoner fra Herren og fra sine ledere.
Gjør det kjent for dine barn, 5M 4:8–9.
Du skal innprente dem i dine barn, 5M
6:7 (5M 11:18–19). Lær den unge den
vei han skal gå, Ord 22:6. Alle dine
barn skal være lært av Herren, Jes
54:13 (3 Ne 22:13). Vi vet at du er en
lærer kommet fra Gud, Joh 3:2. Du
som lærer en annen, lærer du deg
selv? Rom 2:21. Jeg ble derfor under-
vist endel i all min fars lærdom, 1 Ne
1:1 (Enos 1:1). Prester og lærere må
undervise med all flid, ellers må de
påta seg ansvaret, og folkets synder
vil komme over deres egne hoder,
Jak bok 1:18–19. Lytt til meg og åpne
deres ører, Mosiah 2:9. Dere vil lære
deres barn å elske hverandre og tjene
hverandre, Mosiah 4:15. Betro ingen å
være deres lærer uten at han er en
Guds mann, Mosiah 23:14. Herren ut-
øste sin Ånd over hele landet for å
berede deres hjerter til å motta ordet,
Alma 16:16. De underviste med kraft
og myndighet fra Gud, Alma 17:2–3.
De hadde blitt undervist av sine mø-
dre, Alma 56:47 (Alma 57:21). I den
grad de søkte visdom, kunne de bli
undervist, L&p 1:26. Undervis hver-
andre ifølge det embede jeg har utpekt
dere til, L&p 38:23. Undervis i mitt
evangeliums prinsipper slik de finnes
i Bibelen og i Mormons bok, L&p
42:12. Dere skal bli undervist fra det
høye, L&p 43:15–16. Foreldre skal un-
dervise sine barn, L&p 68:25–28. Lær
hverandre rikets lære, L&p 88:77–78,
118. Velg en lærer iblant dere, L&p
88:122. Du har ikke lært dine barn lys

og sannhet, og dette er grunnen til
din lidelse, L&p 93:39–42. Undervis
dine barn åpent om disse ting,
Moses 6:57–61.
Undervis med Ånden: Det er ikke dere
som taler, men Ånden som er i dere,
Mat 10:19–20. Brant ikke vårt hjerte i
oss da han åpnet Skriftene for oss?
Luk 24:32. Evangeliet blir forkynt ved
Åndens kraft, 1 Kor 2:1–14. Han talte
med myndighet og kraft fra Gud,
Mosiah 13:5–9 (Alma 17:3; Hel 5:17).
Du skal få min Ånd til å overbevise
menneskene, L&p 11:21. Du skal bli
hørt i alle ting du skal lære dem ved
Trøsteren, L&p 28:1 (L&p 52:9). Hvis
dere ikke mottar Ånden, skal dere ikke
undervise, L&p 42:14 (L&p 42:6). Un-
dervis menneskenes barn ved min
Ånds kraft, L&p 43:15. Eldstene skal
undervise i evangeliet ved Ånden,
L&p 50:13–22. Det skal bli gitt dere i
samme stund hva dere skal si, L&p
84:85 (L&p 100:5–8).

UOPPRETTELIG SYND. Se også:
Fortapelsens sønner; Hellige
Ånd; Mord; Gudsbespottelse

Å fornekte Den Hellige Ånd — en
synd som ikke kan bli tilgitt.
Spott mot Ånden skal ikke bli forlatt,
Mat 12:31–32 (Mark 3:29; Luk 12:10).
De som har fått del i Den Hellige Ånd,
kan umulig igjen fornyes til omven-
delse, Heb 6:4–6. Dersom vi holder på
og synder med vilje etter at vi har lært
sannheten å kjenne, da er det ikke len-
ger tilbake noe offer for synder, Heb
10:26. Hvis du fornekter Den Hellige
Ånd og vet at du fornekter den, da er
dette en uopprettelig synd, Alma 39:5–6
(Jak bok 7:19). De vil ikke bli tilgitt da
de har fornektet den Enbårne Sønn og
selv har korsfestet ham, L&p 76:30–35.
Bespottelse mot Den Hellige Ånd —
som ikke vil bli tilgitt — består i at
dere utgyter uskyldig blod etter å ha
mottatt min nye og evige pakt,
L&p 132:26–27.

UR
I Det gamle testamente var Ur i Kaldea
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Abrams opprinnelige hjemsted (1M
11:27–28, 31; 15:7; Neh 9:7; Abr 2:1,4).

URENHET. Se også: Ren og uren;
Synd; Ugudelig(e);
Urettferdig(het)

Åndelig urenhet som skyldes bevisst
ulydighet mot Gud.
Herren skal tvette bort Sions døtres
urenhet, Jes 4:4 (2 Ne 14:4). Guds rike
er ikke urent, 1 Ne 15:34 (Alma 7:21).
De som er urene, skal fremdeles være
urene, 2 Ne 9:16 (Mormon 9:14). Hvor-
dan vil dere føle dere hvis dere skulle
stå for Guds domstol med klærne til-
smusset av blod og allslags urenhet?
Alma 5:22. Derfor må de fortsatt forbli
urene, L&p 88:35. Når skal jeg få hvile
og bli renset fra urenhet? Moses 7:48.

URETTFERDIG, URETTFERDIG-
HET. Se også: Rettferdig,
rettferdighet; Urenhet; Synd;
Ugudelig(e)

Ugudelig, ondsinnet. Mennesker som
ikke elsker Gud og det som er av Gud
og ikke støtter hans sak.
De urettferdige skal ikke arve Guds
rike, 1 Kor 6:9–10. De som har behag i
urettferdigheten, er fordømt, 2 Tess
2:12. Jesus Kristus kan rense oss fra all
urettferdighet, 1 Joh 1:9. En urettferdig
konge forvrenger all rettferdighets vei-
er, Mosiah 29:23. Grunnvollen til øde-
leggelse legges ved deres lovkyndiges
og dommeres urettferdighet, Alma
10:27. Jeg sender dere ut for å iretteset-
te verden for urettferdige gjerninger,
L&p 84:87. Sjelen må helliggjøres fra
all urettferdighet, L&p 88:17–18. Nes-
ten alle mennesker er tilbøyelige til å
begynne å utøve urettferdig herre-
dømme, L&p 121:39.

URIM OG TUMMIM. Se også:
Brystplater; Seer

Redskaper forberedt av Gud for å gjø-
re det lettere for mennesker å motta
åpenbaring og hjelpe dem med å over-
sette språk. På hebraisk betyr disse
ordene “lys og fullkommenhet”. Urim
og tummim består av to stener innfattet

i sølvbuer — av og til brukt sammen
med en brystplate (L&p 17:1; JS—H
1:35, 42, 52). Denne jord vil bli en stor
urim og tummim i sin helliggjorte og
udødelige tilstand (L&p 130:6–9).
I doms-brystduken skal du legge urim
og tummim, 2M 28:30. Den som seirer,
vil jeg gi en hvit sten, Åp 2:17. Han har
noe han kan se i og oversette, Mosiah
8:13. Jeg gir deg disse to stenene, Ether
3:23–24, 28 (Ether 4:5). Joseph Smith
mottok åpenbaringer gjennom urim
og tummim, L&p kapittelsammendrag
til kapitlene 6, 11 og 14–16. Du hadde
fått kraft til å oversette ved hjelp av
urim og tummim, L&p 10:1. De tre vit-
nene skulle få se den urim og tummim
som ble gitt til Jareds bror på fjellet,
L&p 17:1. Stedet hvor Gud bor, er en
stor urim og tummim. Den hvite sten
vil være en urim og tummim for enhver
som mottar en slik, L&p 130:6–11. Jeg,
Abraham, hadde urim og tummim,
Abr 3:1, 4.

USKYLD, USKYLDIG
Uklanderlig eller syndfri.
Før fallet befant Adam og Eva seg i en
tilstand av uskyld, 2 Ne 2:23. De
uskyldiges blod skal stå som et vitne
Alma 14:11. Hvert menneskes ånd var
uskyldig i begynnelsen, L&p 93:38. De
uskyldige skal ikke bli fordømt sam-
men med de urettferdige, L&p 104:7.
Joseph og Hyrum Smith var uskyldige
i alle forbrytelser, L&p 135:6–7. Barn
er rene fra verdens grunnleggelse av,
Moses 6:54.

UTELUKKELSE. Se også: Frafall;
Opprør

Den prosess som består i å ekskludere
en person fra Kirken og frata vedkom-
mende alle rettigheter og privilegier
som medlemskap innebærer. En person
blir utelukket av Kirkens autoriteter
først etter at vedkommende har valgt
å leve i opposisjon til Herrens bud og
således har diskvalifisert seg fra vide-
re medlemskap i Kirken.
Mange forherdet sine hjerter, og deres
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navn ble strøket, Alma 1:24 (Alma
6:3). Hvis han ikke omvender seg, skal
han ikke regnes blant mitt folk, 3 Ne
18:31 (Mosiah 26). De som driver hor
og ikke omvender seg, skal bli utstøtt,
L&p 42:24. Den som synder og ikke
omvender seg, skal bli utstøtt, L&p
42:28. Retningslinjer for hvordan man
ordner store vanskeligheter i Kirken,
L&p 102 (L&p 42:80–93). Biskopen er
utnevnt til å være en dommer i Israel,
L&p 107:72. Trossamfunn har rett til å
behandle medlemmenes ureglemen-
terte oppførsel, L&p 134:10.

UTILGIVELIG SYND.
Se: Uopprettelig synd

UTVALGT (adjektiv eller subst).
Se også: Kall, kalle, kalt av Gud

De som er utvalgt av Gud til spesielle
ansvarsoppgaver.
Jeg har gjort en pakt med min utvalg-
te, Sal 89:4. Mange er kalt, men få er
utvalgt, Mat 22:14 (Mat 20:16; L&p
95:5; 121:34, 40). De hellige er en utvalgt
ætt, et kongelig prestedømme, 1 Pet
2:9. Kristus var Guds elskede og ut-
valgte fra begynnelsen, Moses 4:2.

UTVALGTE, DE
De utvalgte er de som elsker Gud av
hele sitt hjerte og lever et liv som han
finner behag i. De som lever som slike
disipler, vil en dag bli valgt av Herren
til å regnes blant hans utvalgte barn.
Om det er mulig, skal også de utvalgte
bli ført vill, Mat 24:24. Johannes gle-
det seg fordi den utvalgte frues barn
var trofaste og pålitelige, 2 Joh 1. Dine
synder er deg forlatt, og du er en ut-
valgt kvinne, L&p 25:3. Mine utvalgte
hører min røst og forherder ikke sine
hjerter, L&p 29:7. Jeg vil samle mine
utvalgte fra jordens fire hjørner, L&p
33:6. Skriftene skal bli gitt til frelse for
mine utvalgte, L&p 35:20–21. De som
foredler sitt kall i prestedømmet, blir
Guds utvalgte, L&p 84:33–34. For de
utvalgtes skyld skal trengslenes dager
bli forkortet, JS—M 1:20.

UTVELGE, UTVALGTE,
UTVALGT. Se også: Fri, frihet;
Handlefrihet; Kall, kalt av Gud

Når Herren velger ut en enkeltperson
eller en gruppe, kaller han dem også
vanligvis til å tjene.
Velg i dag hvem dere vil tjene, Jos
24:15 (Alma 30:8; Moses 6:33). Jeg har
utvalgt deg i lidelsens smelteovn, Jes
48:10 (1 Ne 20:10). Dere har ikke utvalgt
meg, men jeg har utvalgt dere, Joh
15:16. Gud har utvalgt seg det dårakti-
ge i verden for å gjøre de vise til skam-
me, 1 Kor 1:27. Han har utvalgt oss før
verdens grunnvoll ble lagt, Ef 1:4. Vi
er fri til å velge frihet og evig liv, eller
fangenskap og død, 2 Ne 2:27. De edle
og store ble utvalgt i begynnelsen,
L&p 138:55–56. Israel ble utvalgt av
Gud, Moses 1:26. Abraham var utvalgt
før han ble født, Abr 3:23.

UTVELGELSE. Se også: Kall og
utvelgelse

Med utgangspunkt i verdighet i forut-
tilværelsen valgte Gud ut hvem som
skulle være av Abrahams ætt og Isra-
els hus og bli paktens folk (5M 32:7–9;
Abr 2:9–11). Disse menneskene får
spesielle velsignelser og plikter så de
kan velsigne verdens nasjoner (Rom
11:5–7; 1 Pet 1:2; Alma 13:1–5; L&p
84:99). Men for å bli frelst må også disse
utvalgte kalles og utvelges i dette liv.

VALG. Se også: Handlefrihet;
Utvelge, utvalgte, utvalgt

VANDRE, VANDRE MED GUD.
Se også: Lydighet, lydig (ad)lyde;
Rettferdig, rettferdighet; Vei, utvei

Å være i harmoni med Guds lære og
leve slik Gud vil hans folk skal leve; å
være mottakelig og lydig mot Den
Hellige Ånds tilskyndelser.
Slik vil jeg prøve dem, om de vil følge
min lov eller ikke, 2M 16:4. Han nekter
ikke dem noe godt som vandrer i
uskyld, Sal 84:12. De som følger mine
bud og holder mine lover, skal være
mitt folk, Esek 11:20–21 (5M 8:6). Hva
krever Herren av deg uten at du skal
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vandre ydmykt med Gud? Mika 6:8
(L&p 11:12). Vandre i lyset likesom Gud
er i lyset, 1 Joh 1:7 (2 Joh 1:6; 4 Ne 1:12;
3 Joh 1:4). Vandre på den smale sti som
fører til livet, 2 Ne 33:9. Kong Benja-
min vandret med ren samvittighet for
Gud, Mosiah 2:27. Deres plikt er å
vandre ulastelig etter Guds hellige or-
den, Alma 7:22. Kirkens medlemmer
skal vise gudelig vandel og tale, L&p
20:69. Gi akt på profeten og vandre i
all hellighet for Herren, L&p 21:4. Lær
barna å be og vandre rettskaffent for
Herren, L&p 68:28. Forbli i meg, og jeg
i deg, vandre derfor med meg,
Moses 6:34.

VANHELLIG. Se: Ugudelig, banning

VANNFLOMMEN PÅ NOAHS
TID. Se også: Arken; Noah,
patriark i Bibelen; Regnbue

På Noahs tid ble jorden fullstendig dek-
ket av vann. Dette var jordens dåp og
symboliserte en renselse (1 Pet 3:20–21).
Gud vil la en vannflom komme over
jorden for å ødelegge alt kjød, 1M 6:17
(Moses 7:34, 43, 50–52; 8:17, 30). Vann-
flommen kom over jorden, 1M 7:10.
Gud satte en bue i skyen som tegn på
at pakten var opprettet, 1M 9:9–17. Da
vannet hadde gått tilbake, ble det
amerikanske fastland et utvalgt land,
Ether 13:2. De ugudelige skal omkom-
me i vannflommen, Moses 7:38; 8:24.

VANTRO. Se også: Tro
Manglende tro på Gud og hans evan-
gelium.
Han gjorde ikke mange kraftige gjer-
ninger der, på grunn av deres vantro,
Mat 13:58. På grunn a v sin vantro
kunne ikke Jesu disipler drive ut en
ond ånd, Mat 17:14–21. Hjelp min
vantro, Mark 9:23–24. Jesus refset sine
apostler for deres vantro og for dere
hårde hjerter, Mark 16:14. Skulle vel
deres utroskap gjøre Guds troskap til
intet? Rom 3:3. Det er bedre at én mann
omkommer enn at en hel nasjon skulle
synke ned i vantro og gå til grunne,
1 Ne 4:13. Når den tid kommer at de

synker ned i vantro, vil han la dem bli
adspredt og slått, 2 Ne 1:10–11 (L&p
3:18). På grunn av sin vantro kunne de
ikke forstå Guds ord, Mosiah 26:1–5.
Jeg kunne ikke vise jødene så store mi-
rakler på grunn av deres vantro, 3 Ne
19:35. Deres sinn har i tidligere tider
vært formørket på grunn av vantro,
L&p 84:54–58.

VEI, UTVEI. Se også: Jesus Kristus;
Vandre, vandre med Gud

Den sti eller kurs et menneske følger.
Jesus sa han var veien (Joh 14:4–6).
Hold Herrens din Guds bud, så du
vandrer på hans veier, 5M 8:6. Lær
den unge den vei han skal gå, Ord 22:6
(2 Ne 4:5). Herren sa at hans veier er
høyere enn våre veier, Jes 55:8–9. Trang
er den port og smal er den vei som fører
til livet, Mat 7:13–14 (3 Ne 14:13–14;
3 Ne 27:33; L&p 132:22, 25). Gud vil
åpne en utvei så dere kan tåle fristelsen,
1 Kor 10:13. Herren gir ingen befaling
uten at han bereder en vei så hans barn
kan utføre det han befaler dem, 1 Ne
3:7 (1 Ne 9:6; 17:3, 13). Det finnes ingen
annen vei enn gjennom porten, 2 Ne
9:41. Dere er fri til å handle på egen-
hånd, til å velge veien til evig død eller
veien til evig liv, 2 Ne 10:23. Dette er
veien, og det finnes ingen annen vei el-
ler noe annet navn, 2 Ne 31:21 (Mosiah
3:17; Alma 38:9; Hel 5:9). Ved å gi sin
Sønn som gave, har Gud beredt en
enda bedre vei, Ether 12:11 (1 Kor
12:31). Hvert menneske går sin egen vei,
L&p 1:16. Det må gjøres på min måte,
L&p 104:16.

VELFERD. Se også: Almisser; Faste;
Fattig; Offergaver, offer; Tjeneste

Arbeidet med å ivareta menneskenes
timelige og åndelige behov og de øko-
nomiske midler som brukes til dette.
Lukk opp din hånd for din bror, for de
trengende og fattige som du har i ditt
land, 5M 15:11. Den som gir til den
fattige, skal ikke lide nød, Ord 28:27.
Er ikke dette den faste jeg finner behag
i, at du bryter ditt brød til den som sul-
ter, og lar hjemløse stakkarer komme i
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hus, Jes 58:6–7. Jeg var sulten, og dere
ga meg mat. Jeg var fremmed, og dere
tok imot meg. Alt dere gjorde mot en
av disse mine minste brødre, det gjor-
de dere mot meg, Mat 25:35–40. Gi av
deres midler til dem som trenger det,
Mosiah 4:16–26. De delte med hveran-
dre både timelig og åndelig i forhold
til sine behov og sine ønsker, Mosiah
18:29. De ble befalt å forene seg i faste
og bønn for de sjelers velferd som ikke
kjente Gud, Alma 6:6. Be om deres vel-
ferd, og også for deres velferd som er
omkring dere, Alma 34:27–28. De had-
de alle ting felles, 4 Ne 1:3. Husk de
fattige, L&p 42:30–31. Se til de fattige
og trengende, L&p 44:6. Kom alltid ihu
de fattige og trengende, L&p 52:40. Ve
dere rike som ikke vil gi av deres mid-
ler til de fattige, og ve dere fattige hvis
buk aldri mettes, som er fulle av begjær
og som ikke vil arbeide, L&p 56:16–17.
I Sion var det ingen fattige iblant dem,
Moses 7:18.

VELSIGNE, VELSIGNET,
VELSIGNELSE. Se også: Lov;
Nåde; Patriarkalske velsignelser;
Salving av syke; Takknemlig,
takknemlighet, takksigelse

Å overdra en guddommelig beguns-
tigelse til et annet menneske. Alt som
bidrar til ekte lykke, velvære, velstand
og fremgang, er en velsignelse.

Alle velsignelser er bygget på evige
lover (L&p 130:20–21). Fordi Gud øn-
sker at hans barn skal finne glede i
livet (2 Ne 2:25), velsigner han dem når
de er lydige mot hans bud og befalinger
(L&p 82:10), ved å besvare en bønn,
ved en ordinans i prestedømmet (L&p
19:38; 107:65–67), eller ved sin nåde
(2 Ne 25:23).

En velkjent liste over hvem som er
velsignet (salige) finnes i saligprisnin-
gene (Mat 5:1–12; 3 Ne 12:1–12).
Velsignelser generelt: Jeg vil gjøre deg
til et stort folk, og jeg vil velsigne deg,
1M 12:2–3 (1 Ne 15:18; Abr 2:9–11).
Velsignelser kommer over den rettfer-
diges hode, Ord 10:6. En trofast mann
får rik velsignelse, Ord 28:20. Herren

vil åpne himmelens sluser og utøse
velsignelser over dere, Mal 3:10 (3 Ne
24:10). Saligprisningene gir løfte om
velsignelser, Mat 5:1–12 (3 Ne 12:1–12).
Salige er de som er innbudt til Lammets
bryllups-måltid, Åp 19:9. Den som er
rettferdig, blir begunstiget av Gud, 1 Ne
17:35 (Mosiah 10:13). Hvis dere vil lytte,
gir jeg dere en velsignelse, 2 Ne 1:28.
Jeg gir dere den samme velsignelse,
2 Ne 4:9. Han velsigner dere øyeblik-
kelig, Mosiah 2:24. Herren velsigner
og lar det bli vel med dem som setter
sin lit til ham, Hel 12:1. Hjelp til med å
bringe mitt verk frem, og dere skal bli
velsignet, L&p 6:9. Be alltid, og stor
skal din velsignelse være, L&p 19:38.
Bli døpt, og du skal motta min Ånd og
en velsignelse så stor som du aldri før
har kjent, L&p 39:10. Etter stor treng-
sel kommer velsignelsene, L&p 58:4.
Menneskene adlyder ikke, jeg tilbake-
kaller, og de får ikke velsignelsen,
L&p 58:32. Dere har ennå ikke forstått
hvor store velsignelser Faderen har
beredt for dere, L&p 78:17. Det høye
prestedømme forvalter ordinanser og
velsignelser til Kirken, L&p 107:65–67.
Det er en lov som alle velsignelser er
betinget av, L&p 130:20. Alle som vil
motta en velsignelse fra mine hender,
skal holde loven, L&p 132:5. Velsig-
nelser er forbeholdt dem som elsker
Herren, L&p 138:52. Abraham søkte
etter fedrenes velsignelser og retten til
å forvalte dem, Abr 1:2.
Velsignelse av barn: Og han tok dem på
fanget, la hendene på dem og velsig-
net dem, Mark 10:16. Han tok deres
små barn, en for en, og velsignet dem,
3 Ne 17:21. Eldstene skal velsigne bar-
na i Jesu Kristi navn, L&p 20:70.

VELSTAND. Se: Rikdom

VERDEN. Se også: Babel, Babylon;
Dødelig, dødelighet; Jord

Jorden — et prøvested for dødelige
mennesker. I overført betydning er
verden de mennesker som ikke er ly-
dige mot Guds bud.
Dette dødelige jordeliv: I verden har
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dere trengsel, Joh 16:33. Frykt ikke for
døden, for i denne verden er ikke der-
es glede fullkommen, L&p 101:36.
Mennesker som ikke er lydige mot budene:
Jeg vil hjemsøke verden for dens ond-
skap, Jes 13:11 (2 Ne 23:11). Når verden
hater dere, da skal dere vite at den har
hatet meg før dere, Joh 15:18–19. Den
store og rommelige bygningen forestilte
verdens stolthet, 1 Ne 11:36. Verden
modnes i ugudelighet, L&p 18:6. Hold
deg ubesmittet av verden, L&p 59:9.
Den som er trofast og holder ut, skal
overvinne verden, L&p 63:47. Lev ikke
etter verdens vis, L&p 95:13.
Verdens ende: Jeg skaper en ny jord, de
første ting skal ikke minnes, Jes 65:17
(Åp 21:1; Trosart 1:10). Ved verdens
ende skal ugresset sankes sammen og
brennes med ild, Mat 13:40, 49 (Mal 4:1;
Jak bok 6:3). Jeg vil la min olivenhage
bli brent med ild, Jak bok 5:77 (L&p
64:23–24). Herren vil ødelegge Satan
og hans gjerninger ved verdens ende,
L&p 19:3. Jorden skal dø, men skal
levendegjøres igjen, L&p 88:25–26.
Herren viste Enok verdens ende,
Moses 7:67.

VERDENS ENDE. Se: Verden —
Verdens ende

VERDIG, VERDIGHET. Se også:
Rettferdig, rettferdighet

Å være personlig rettferdig og være
godkjent for Guds åsyn og av hans ut-
pekte ledere.
Den som ikke tar sitt kors opp, er meg
ikke verd, Mat 10:38. Arbeideren er sin
lønn verd, Luk 10:7 (L&p 31:5). Se til at
dere er verdige i alt dere gjør, Mormon
9:29. De ble ikke døpt uten at de var
verdige, Moroni 6:1. Den som er doven,
skal ikke være verdig til å bestå, L&p
107:100. Den som ikke vil tåle refselse,
er ikke mitt rike verd, L&p 136:31. Alle
verdige mannlige medlemmer får del i
prestedømmet, L&p OE—2.

VERDILØS, FORFENGELIG.
Se også: Stolthet; Verdslighet

Falskhet og bedrageri, stolthet.

Den som har skyldfrie hender og et rent
hjerte, skal stige opp på Herrens berg,
Sal 24:3–4. Når dere ber, skal dere
ikke bruke verdiløse gjentagelser,
Mat 6:7. Den store og rommelige byg-
ningen er tom innbilning og stolthet,
1 Ne 12:18. Vil dere legge deres elsk på
verdens verdiløse ting, Alma 5:53. Søk
ikke etter rikdommer eller denne ver-
dens verdiløse ting, for du kan ikke ta
dem med deg, Alma 39:14. Lettsindig-
het og vantro har bragt Kirken under
fordømmelse, L&p 84:54–55. Når vi
forsøker å tilfredsstille vår forfengeli-
ge ærgjerrighet, trekker himlene seg
tilbake, L&p 121:37.

VERDSLIGHET. Se også: Penger;
Rikdommer; Stolthet; Verdiløs,
forfengelig

Urettferdige ønsker og anstrengelser
om å få timelige rikdommer og mate-
rielle goder, mens man forsaker ånde-
lige ting.
Hva gavner det et menneske om han
vinner hele verden, men tar skade på
sin sjel? Mat 16:26. De la sin elsk på
verdens verdiløse ting, Alma 4:8 (Alma
31:27). Legg til side de ting som er av
denne verden, L&p 25:10. Menneskenes
hjerter begjærer så sterkt de ting som
hører denne verden til, L&p 121:35.

VISDOM. Se også: Forstand,
forståelse; Kunnskap; Sannhet

En evne eller gave fra Gud til å
(be)dømme riktig. Et menneske får
visdom ved erfaring og studium og
ved å følge Guds råd. Uten Guds hjelp
har ikke mennesket sann visdom
(2 Ne 9:28; 27:26).
Gud ga Salomo visdom, 1 Kong 4:29–
30. Viktigst er visdommen. Kjøp vis-
dom! Ord 4:7. Den som vinner visdom,
elsker sin egen sjel, Ord 19:8. Jesus
ble fylt av visdom, Luk 2:40, 52. Om
noen av dere mangler visdom, da må
han be til Gud, Jak brev 1:5 (L&p
42:68; JS—H 1:11). Jeg forteller dere
disse ting så dere kan få visdom,
Mosiah 2:17. Lær visdom i din ungdom,



201 Vitne, vitnesbyrd

Alma 37:35. De hellige skal finne vis-
dom og kunnskapens store skatter,
L&p 89:19. La den som er uvitende,
lære visdom ved å ydmyke seg og på-
kalle Herren, L&p 136:32.

VISDOMSORDET
En sunnhetslov som ble åpenbart av
Herren til fysisk og åndelig gavn for
de siste-dagers-hellige (L&p 89). Det
er blitt vanlig å kalle den Visdomsor-
det. Herren har alltid lært sine tilhen-
gere prinsipper for sunnhet. Herren
åpenbarte for Joseph Smith hvilken mat
de skulle spise og hvilken de skulle
unngå, og han ga dem løfte om timeli-
ge og åndelige velsignelser hvis de var
lydige mot Visdomsordet.
Drikk ikke vin eller sterk drikk, 3M 10:9.
Vinen er en spotter, sterk drikk fører
til bråk, Ord 20:1. Besk er den sterke
drikk for dem som drikker den, Jes 24:9.
Daniel ville ikke gjøre seg uren med
kongens fine mat og vin, Dan 1:8. Der-
som noen tilsmusser Guds tempel, da
skal Gud ødelegge ham, 1 Kor 3:16–17.
Drankere skal ikke arve Guds rike,
1 Kor 6:10 (Gal 5:21). Den som sier at
mennesket ikke skal spise kjøtt, er ikke
ordinert av Gud, L&p 49:18–21. Alle
ting som kommer av jorden, skal bru-
kes med måte, ikke med overdådighet,
L&p 59:20. Herren rådet de hellige til
ikke å bruke vin, sterke drikker, tobakk
og hete drikker, L&p 89:1–9. Urter,
frukt, kjøtt og korn er fastsatt til bruk for
mennesker og dyr, L&p 89:10–17. Ly-
dighet mot Visdomsordet gir timelige
og åndelige velsignelser, L&p 89:18–21.

VITNE, VITNESBYRD. Se også:
Hellige Ånd, Den

Vitne, vitnesbyrd har flere betydninger
når de brukes i Skriftene. Det kan være
et utsagn om, eller et annet bevis for,
at noe er sant. Det kan være kunnskap
og et åndelig vitnesbyrd gitt av Den
Hellige Ånd. Det kan også være en
person som avgir et slikt utsagn bygget
på personlig kunnskap — med andre
ord en som bærer sitt vitnesbyrd. En
offisiell eller juridisk erklæring om hva

en person betrakter som sant, kalles et
vitneprov/vitneutsagn (L&p 102:26).
Du skal ikke si falskt vitnesbyrd,
2M 20:16. Jeg vet at min gjenløser lever,
Job 19:25–26. Evangeliet vil bli forkynt
over hele jorden til et vitnesbyrd for
alle folkeslag, Mat 24:14 (JS—M 1:31).
Talsmannen skal vitne om meg, Joh
15:26. Dere skal være mine vitner, Apg
1:8. Han bød oss å forkynne og vitne,
Apg 10:42. Ånden selv vitner sammen
med vår ånd, Rom 8:16 (1 Joh 5:6). Skam
deg ikke ved vår Herres vitnesbyrd,
2 Tim 1:8. Jesu vitnesbyrd (vitnesbyrdet
om Jesus) er profet-ordets ånd, Åp
19:10. Tre vitner skal vitne om sannhe-
ten, 2 Ne 27:12. Den Hellige Ånds kraft
fører det inn i menneskenes barns hjer-
ter, Ne 33:1. Skriftene bærer vitnesbyrd
om Kristus, Jak bok 7:10–11 (Joh 5:39).
Å være villige til å stå som Guds vitner
til alle tider, Mosiah 18:8–9. For han så
ingen annen måte å vinne folket tilba-
ke på enn ved å gå ut mot dem med sitt
rene vitnesbyrd, Alma 4:19–20. Jeg vit-
ner for dere at jeg vet at alle ting jeg har
talt om, er sanne, Alma 5:45 (Alma
34:8). Jeg har alle ting til vitnesbyrd om
at disse ting er sanne, Alma 30:41–44.
Vi tar del i nadverden for å vitne for
Faderen at vi vil holde budene og alltid
minnes Jesus, 3 Ne 18:10–11 (Moroni
4, 5; L&p 20:77–79). Dere får ikke noe
vitnesbyrd før deres tro er prøvd, Ether
12:6. Talte jeg ikke fred til ditt sinn?
Hvilket større vitnesbyrd kan du få
enn det som kommer fra Gud? L&p
6:22–23. Loven om vitner: Ved to eller
tre vitners ord skal ethvert ord stå fast,
L&p 6:28 (5M 17:6; Mat 18:16; 2 Kor
13:1; Ether 5:4; L&p 128:3). Dere skal
vitne om dem ved Guds kraft, L&p
17:3–5. Jeg har ordinert dere til å være
apostler og spesielle vitner om mitt
navn, L&p 27:12 (L&p 107:23). Det som
Ånden vitner for dere, skulle dere
handle, L&p 46:7. Og nå, etter de man-
ge vitnesbyrd som er gitt om ham, er
dette det vitnesbyrd vi gir om ham,
L&p 76:22–24. Jeg sender dere ut for å
vitne og advare folket, L&p 88:81–82.
De sytti er kalt til å være spesielle
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vitner for hedningefolkene og for hele
verden, L&p 107:25. La det være en
skriver, og la ham være øyenvitne til
deres dåpshandlinger, L&p 127:6 (L&p
128:2–4). Arvelaterne er nå døde, og
deres testamente er trådt i kraft, L&p
135:4–5. Enok så engler som bar vitnes-
byrd om Faderen og Sønnen, Moses
7:27. Selv om jeg ble hatet og forfulgt
fordi jeg sa jeg hadde sett et syn, var
det likevel sant, JS—H 1:24–25.

VITNER TIL MORMONS BOK.
Se også: Mormons bok; Vitner

Herren befalte at flere enn profeten
Joseph Smith skulle bære vitnesbyrd
om at Mormons bok er guddommelig
(L&p 17; 128:20). Disse vitnesbyrdene
står foran i Mormons bok under over-
skriften “Innledning.”
Ved tre vitner vil jeg stadfeste mitt
ord, 2 Ne 11:3. Vitner skal bære vitnes-
byrd om ordet til menneskenes barn,
2 Ne 27:12–13. Ved tre vitners munn
skal disse ting stå fast, Ether 5:4. Ved tro
skal de tre vitner se platene, L&p 17.

VREDE. Se: Sinne

VÅKE, VEKTERE. Se også: Advare,
advarsel

Å være årvåken, på vakt. En person
som våker og adlyder, er rede og for-
beredt. Vektere er ledere som er kalt
av Herrens representanter til å ha et
spesielt ansvar for andres velferd. De
som er kalt til å være ledere, har et
spesielt ansvar for også å være vektere
for resten av verden.
Jeg har satt deg til vekter, Esek 3:17–21.
Vektere som hever advarselens røst,
redder sin egen sjel, Esek 33:7–9. Våk
derfor, for dere vet ikke hva dag deres
Herre kommer, Mat 24:42–43 (Mat
25:13; Mark 13:35–37; L&p 133:10–11).
Våk og be for at dere ikke må komme i
fristelse, Mat 26:41 (3 Ne 18:15, 18).
Hvis dere ikke passer dere, deres tan-
ker, ord og gjerninger, må dere gå til
grunne, Mosiah 4:30. Alma ordinerte
prester og eldster til å presidere og
våke over Kirken, Alma 6:1. Den som

ikke venter på Frelseren, skal bli av-
skåret, L&p 45:44. Biskopen og andre
er utpekt og ordinert av Gud til å våke
over Kirken, L&p 46:27. Herren satte
vektere i vingården, L&p 101:44–58.

WHITMER, DAVID
En av de første ledere i den gjenopp-
rettede kirke og et av de tre vitner til at
Mormons bok hadde en guddommelig
opprinnelse og var en sann bok (L&p
14, 17–18). Herren ga ham personlige
instruksjoner i L&p 14 og 30:1–4.

WHITMER, JOHN
En av de første ledere i den gjenopp-
rettede kirke og et av de åtte vitner til
Mormons bok. Se “De åtte vitners vit-
nesbyrd” i innledningen til Mormons
bok. Han ble også kalt til å forkynne
evangeliet (L&p 30:9–11).

WHITMER, PETER JR.
En av de første ledere i den gjenopp-
rettede kirke og et av de åtte vitner til
Mormons bok. Se “De åtte vitners vit-
nesbyrd” i innledningen til Mormons
bok. Herren ga ham personlige instruk-
sjoner i L&p 16 og 30:5–8.

WHITNEY, NEWEL K.
En av de første ledere i den gjenopp-
rettede kirke. Newel K. Whitney var
biskop i Kirtland, Ohio (USA) og ble
senere Kirkens presiderende biskop
(L&p 72:1–8; 104; 117).

WILLIAMS, FREDERICK G.
En av de første ledere i den gjenopp-
rettede kirke som en tid var rådgiver i
Det høye prestedømmes president-
skap (L&p 81; 90:6, 19; 102:3).

WOODRUFF, WILFORD. Se også:
Manifest; Offisiell erklæring — 1

Kirkens fjerde president etter at evan-
geliet var gjengitt ved profeten Joseph
Smith. Han ble født i 1807 og døde i
1898.
Han ble kalt til en stilling i De tolvs råd,
L&p 118:6. Hørte med blant de utvalgte
ånder som ble holdt tilbake for å
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komme frem i tidenes fylde, L&p 138:53.
Mottok en åpenbaring for å bringe man-
gegifte til opphør i Kirken, L&p OE—1.

YDMYK, Å YDMYKE, YDMYKHET.
Se også: Fattig; Saktmodig,
saktmodighet; Stolthet; Svakhet;
Sønderknust hjerte

Å gjøre saktmodig og lærevillig eller
være saktmodig og lærevillig. Å være
ydmyk vil si å forstå at vi er avhengige
av Gud, og ønske å gjøre hans vilje.
Gud har latt deg være i villmarken i
førti år for å ydmyke deg, 5M 8:2. Jeg
ydmyket min sjel med faste, Sal 35:13.
Bedre å være en fattig og vis ungdom
enn en gammel dåre av en konge,
Pred 4:13. Herren bor hos den som er
sønderknust og nedbøyd i ånden, Jes
57:15. Den som gjør seg liten som dette
barn, han er den største i himlenes rike,
Mat 18:4. Den som ydmyker seg selv,
skal opphøyes, Mat 23:12 (Luk 14:11;
18:14). Jesus ydmyket seg og ble lydig
til døden, Fil 2:8 (Luk 22:42; 23:46).
Gud står de stolte imot, men de ydmy-
ke gir han nåde, 1 Pet 5:5–6 (2 Ne 9:42).
Ydmyk dere i den dypeste ydmykhet,
Mosiah 4:11 (2 Ne 9:42; 3 Ne 12:2). Har
dere vært tilstrekkelig ydmyke? Alma
5:27–28. Den mest ydmyke del av folket
vokste seg sterkere i sin ydmykhet,
Hel 3:33–35. Jeg gir menneskene svak-
het så de kan være ydmyke, Ether
12:27. Ydmykhet er en betingelse for å
bli døpt, L&p 20:37. Ydmyk dere for
meg, og dere skal se meg og vite at
jeg er, L&p 67:10. Vær du ydmyk, og
Herren skal gi deg svar på dine bøn-
ner, L&p 112:10. La den som er uviten-
de, lære visdom ved å ydmyke seg,
L&p 136:32. Ånden er sendt ut i verden
for å opplyse de ydmyke, L&p 136:33.

YOUNG, BRIGHAM
En av de første apostler i denne evan-
gelieutdeling og den andre president i
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helli-
ge. Han førte de hellige vestover fra
Nauvoo, Illinois, til Saltsjø-dalen og
var en stor kolonisator i den vestlige
del av De forente stater.

Brigham Young ble kalt til å være pre-
sident for De tolv apostler, L&p 124:127.
Brigham Young roses for sitt arbeide
og fritas for fremtidig reisevirksom-
het, L&p 126. Herren fortalte Brigham
Young hvordan han skulle organisere
de hellige på deres vandring mot vest,
L&p 136. Brigham Young var blant de
utvalge i åndeverdenen, L&p 138:53.

YPPERSTEPREST. Se: Høyprest

ZARAHEMLA. Se også: Ammon;
Mulek

I Mormons bok er Zarahemla (1) en
mann som ledet Muleks gruppe, (2)
en by som ble oppkalt etter ham, (3)
Zarahemlas land og (4) det folk som
fulgte ham.
Zarahemla var glad for at Herren had-
de sendt nephittene, Omni 1:14. Zara-
hemla gjenga sine fedres stamtavle,
Omni 1:18. Ammon var en etterkom-
mer av Zarahemla, Mosiah 7:3, 13.
Kirken var opprettet i byen Zarahem-
la, Alma 5:2. På grunn av de rettferdi-
ge ble de ugudelige i Zarahemla spart,
Hel 13:12. Ved Kristi død gikk byen
Zarahemla opp i flammer, 3 Ne 8:8, 24.

ZEEZROM
I Mormons bok, en lovkyndig i byen
Ammonihah. Ved Ånden forsto Alma
og Amulek at Zeezrom løy. Han ble
deretter omvendt til Kristi evangeli-
um (Alma 11:21–46; 15:1–12).

ZENIFF
En mann i Mormons bok som var leder
for den gruppen som vendte tilbake til
landet Nephi, ble deres konge og ledet
dem i rettferdighet (Mosiah 9–10).

ZENOCK
En av Israels profeter i den tid som Det
gamle testamente forteller om, men
som bare er nevnt i Mormons bok.
Profeterte om Kristi død, 1 Ne 19:10.
Talte om Guds Sønn, Alma 33:15 (Alma
34:7). Led martyrdøden for sannheten,
Alma 33:17. Profeterte om Messias’
komme, Hel 8:20.
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ZENOS

En av Israels profeter i den tid som Det
gamle testamente forteller om. Hans
profetier om Kristi misjon finnes bare i
Mormons bok.

Profeterte om Kristi begravelse og de
tre dagers mørke, 1 Ne 19:10, 12. For-
utsa Israels innsamling, 1 Ne 19:16.
Jakob gjenga Zenos’ lignelse om de
dyrkede og viltvoksende oliventrær,
Jak bok 5. Jakob forklarte Zenos’ alle-
gori, Jak bok 6:1–10. Talte om bønn
og tilbedelse, Alma 33:3–11. Lærte at
forløsningen kommer gjennom Guds
Sønn, Alma 34:7. Ble slått ihjel for sitt
tapre vitnesbyrd, Hel 8:19. Talte om at
lamanittene ville få kunnskap om sann-
heten, Hel 15:11. Vitnet om ødeleggel-
ser ved Kristi død, 3 Ne 10:15–16.

ZORAM, ZORAMITTER

Labans tjener i Mormons bok som gikk
sammen med Nephi og Lehi og ble med
til det lovede land (1 Ne 4:31–38). Fordi
Zoram var trofast, ble han velsignet av
Lehi sammen med Lehis egne sønner
(2 Ne 1:30–32). Hans etterkommere
ble kalt zoramitter (Jak bok 1:13).

ÆRBØDIGHET. Se også: Frykt;
Ære, hedre

Dyp respekt for hellige ting — undring.

Herren ba Moses ta av seg skoene for
han sto på hellig grunn, 2M 3:4–5.
Gud skal fryktes og vises ærbødighet,
Sal 89:8. Tjen Gud til hans behag,
med blygsel og ærefrykt, Heb 12:28.
Moroni bøyde seg til jorden og ba inn-
trengende, Alma 46:13. Forsamlingen
falt til jorden og tilba Kristus, 3 Ne
11:12–19. Bøy deg for meg, L&p 5:24.
Alt bøyer seg for Guds trone i ydmyk
ærbødighet, L&p 76:93. Deres sinn har
vært formørket fordi dere har behand-
let lettsindig de ting dere har mottatt,
L&p 84:54–57. Hvert kne skal bøyes,
og hver tunge skal bekjenne, L&p
88:104. Av respekt eller ærbødighet for
Det høyeste vesens navn ga Kirken det-
te prestedømme navn etter Melkisedek,

L&p 107:4. Velsignelser vil bli utøst
over dem som viser Herren ærbødighet
i hans hus, L&p 109:21.

ÆRE, HEDRE. Se også: Ærbødighet
Brukes vanligvis i Skriftene for å vise
respekt og ærbødighet for noe eller
noen.
Hedre din far og din mor, 2M 20:12
(1 Ne 17:55; Mosiah 13:20). Vis Herren
ære med ditt gods, Ord 3:9. Om noen
tjener meg, ham skal Faderen ære, Joh
12:26. Ektemenn skulle vise sine hus-
truer ære, 1 Pet 3:7. De ærer Herren bare
med leppene, 2 Ne 27:25 (Jes 29:13).
Jeg trakter ikke etter verdens ære, Alma
60:36. Djevelen gjorde opprør mot
meg og sa: Gi meg din ære som er min
makt, L&p 29:36. De trofaste skal bli
kronet med ære og herlighet, L&p 75:5
(L&p 124:55). Herren finner behag i å
hedre dem som tjener ham, L&p 76:5.
Fordi de trakter etter menneskers ære,
er de ikke utvalgt, L&p 121:34–35. Vi
tror at vi må hedre og oppholde loven,
Trosart 1:12 (L&p 134:6).

ÆRLIG, ÆRLIGHET. Se også:
Oppriktighet, rettskaffenhet

Å være oppriktig, sannferdig og uten
svik
De som går ærlig frem, er Herren til
behag, Ord 12:22. Hold det du lover,
Pred 5:3–4. Vi har sagt oss løs fra alle
skammelige snikveier, 2 Kor 4:1–2. La
deres ferd være ærlig, 1 Pet 2:12. Ve
løgneren, for han skal styrtes ned til
helvete, 2 Ne 9:34. Ånden taler sann-
het og lyver ikke, Jak bok 4:13. Den
som låner noe av sin neste, skulle leve-
re tilbake det han låner, Mosiah 4:28
(L&p 136:25). Vær redelig, døm rettfer-
dig og gjør godt, Alma 41:14. La enhver
handle ærlig, L&p 51:9. Alle som vet at
deres hjerter er ærlige, vil jeg ta imot,
L&p 97:8. Man skulle søke etter ærlige,
vise og gode menn til politiske embe-
der, L&p 98:4–10. Let flittig så du kan
levere tilbake det din neste har mistet,
L&p 136:26. Vi tror at vi må være ærli-
ge, Trosart 1:13.
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ÆTT, ABRAHAMS. Se: Abraham —
Abrahams ætt

ØDELEGGEREN. Se også: Djevel
Satan er ødeleggeren.
Herren vil ikke la ødeleggeren slippe
inn i deres hus, 2M 12:23. Ødeleggeren
farer over vannene, L&p 61:19. Vekte-
ren kunne ha reddet min vingård fra
ødeleggeren, L&p 101:51–54.

ØRE. Se også: Lytte
I Skriftene brukes øret ofte for å beteg-
ne en persons evne til å høre og forstå
det som er av Gud.
De har ører, men hører ikke, Sal 115:6.
Herren vekker mitt øre for at jeg skal
høre, Jes 50:4–5 (2 Ne 7:4–5). Den som
har ører, han høre! Mat 11:15. Med øre-
ne hører de tungt, Mat 13:15 (Moses
6:27). Det som intet øye har sett og
intet øre hørt, har Gud beredt for dem
som elsker ham, 1 Kor 2:9 (L&p 76:10).
Djevelen hvisker i ørene deres, 2 Ne
28:22. Åpne deres ører så dere kan høre,
Mosiah 2:9 (3 Ne 11:5). Jeg ble kalt på
mange ganger, men ville ikke høre,
Alma 10:6. Lytt til mine ord, Alma
36:1 (Alma 38:1; L&p 58:1). Det er intet
øre som ikke skal høre, L&p 1:2. Ører
åpnes gjennom ydmykhet og bønn,
L&p 136:32.

ØYE, ØYNE

I Skriftene brukes øyet ofte som tegn på
et menneskes evne til å motta Guds lys.
Øyet er også et symbol for den åndelige
tilstand og den forståelse et menneske
har av de ting som er av Gud.
Herrens bud er rent, det opplyser øy-
nene, Sal 19:9. Uvettige og uforstandi-
ge folk har øyne, men ser ikke, Jer 5:21
(Mark. 8:18). Øyet er legemets lys,
Mat 6:22 (Luk 11:34; 3 Ne 13:22;
L&p 88:67). Salige er deres øyne fordi
de ser, Mat 13:16. Og gi deres hjerter
opplyste øyne, Ef 1:17–18. Ve dem
som er vise i egne øyne, 2 Ne 15:21
(Jes 5:21). De begynte å faste og be så
folkets øyne kunne bli åpnet, Mosiah

27:22. Satan forblindet deres øyne,
3 Ne 2:2. Ingen har makt til å frembrin-
ge Mormons bok hvis det ikke gjøres
med øyet fullt og helt vendt mot hans
ære, Mormon 8:15. Ved Åndens kraft
ble våre øyne åpnet og vår forstand
opplyst, L&p 76:12. Lyset kommer
gjennom ham som opplyser deres
øyne, L&p 88:11. Hvis deres øye ene
og alene er vendt mot min ære, skal
hele deres legeme fylles med lys,
L&p 88:67.

ÅK. Se også: Disippel

En innretning som legges over nakken
på dyr eller mennesker for å binde dem
sammen i spann. Kristi åk er et billedlig
uttrykk for noe som binder oss sammen
som hans disipler, mens trelldommens
åk er et bilde på undertrykkelse. (Et åk
brukes av mennesker til å bære tunge
ting. Det er en trestokk som legges over
skuldrene med et tau og en krok i hver
ende for å henge ting i, for eksempel
vannbøtter.)

Mitt åk er gavnlig, og min byrde er lett,
Mat 11:29–30. Dra ikke i fremmed åk
med vantro, 2 Kor 6:14. Legg dere ikke
under trelldommens åk, Gal 5:1. Heller
ikke ønsker vi å bringe noen under
trelldommens åk, Alma 44:2. De helli-
ges lidelser er et jernåk, et sterkt bånd
og helvetes lenker, L&p 123:1–3, 7–8.

ÅKER. Se også: Herrens vingård;
Verden

I Skriftene et åpent landområde som
enten er oppdyrket eller brukes til bei-
te. Ofte brukes den som et bilde på
verden og dens folk.

Åkeren er verden, Mat 13:38. Himme-
lens rike er likt en skatt som var skjult i
en åker, Mat 13:44. Jeg så en stor og
vidstrakt mark, 1 Ne 8:9, 20. Åkeren var
moden, Alma 26:5. Marken er allerede
hvit til innhøstning, L&p 4:4 (L&p 6:3;
11:3; 12:3, 14:3; 31:4; 33:3, 7). Åkeren var
verden, L&p 86:1–2. Jeg vil sammenlig-
ne disse riker med en mann som hadde
en åker, L&p 88:51.
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ÅND. Se også: Død, fysisk; Menneske,

mennesker; Oppstandelse; Sjel

Den del av en levende skapning som
eksisterer før fødselen på jorden, som
bor i det fysiske legeme i jordelivet, og
som lever som en egen skapning etter
døden inntil oppstandelsen. Alt som
lever — menneskeheten, planter og
dyr — var ånder før noe liv eksisterte
på jorden (1M 2:4–5; Moses 3:4–7).
Ånden i et legemes skikkelse ser ut
som det fysiske legeme (1 Ne 11:11;
Ether 3:15–16; L&p 77:2; L&p 129). All
ånd er materie, men den er finere og
renere enn jordens grunnstoffer eller
materie (L&p 131:7).

Alle mennesker er bokstavelig talt
sønner eller døtre av Gud ettersom de
er født som ånder av himmelske forel-
dre før de ble født av jordiske foreldre
her på jorden (Heb 12:9). Alle menne-
sker på jorden har et udødelig ånde-le-
geme i tillegg til et legeme av kjøtt og
ben. Slik det enkelte steder blir forklart i
Skriftene er det ånden og det fysiske
legeme til sammen som utgjør sjelen
(1M 2:7; L&p 88:15; Moses 3:7, 9, 19;
Abr 5:7). En ånd kan leve uten et fysisk
legeme, men et fysisk legeme kan ikke
leve uten en ånd (Jak brev 2:26). Fysisk
død vil si at ånden adskilles fra legemet.
I oppstandelsen blir ånden gjenfore-
net med det samme fysiske legeme av
kjøtt og ben som den hadde i jordeli-
vet, men med to viktige forskjeller: De
vil aldri mer bli adskilt, og det fysiske
legeme vil bli udødelig og fullkommen-
gjort (Alma 11:45; L&p 138:16–17).

En ånd har ikke kjøtt og ben, slik dere
ser at jeg har, Luk 24:39. Ånden selv
vitner sammen med vår ånd at vi er
Guds barn, Rom 8:16. La legemet være
til ære for Gud og for deres ånd, 1 Kor
6:20. Dette legeme er min ånds lege-
me, Ether 3:16. Mennesket er ånd,
L&p 93:33. Kristus virket blant de rett-
ferdige ånder i paradis, L&p 138:28–
30 (1 Pet 3:18–19). Dere ble født til
verden av vann og blod og ånd, Moses
6:59. Han sto blant dem som var ånder,
Abr 3:23.

Onde ånder: Jesus drev ut mange onde
ånder, Mark 1:27, 34, 39. Kom ut av
mannen, du urene ånd, Mark 5:2–13.
Den onde ånd lærer ikke menneskene
å be, 2 Ne 32:8. I Jesu navn drev han ut
djevler og urene ånder, 3 Ne 7:19.
Mange falske ånder er i virksomhet og
bedrar verden, L&p 50:2, 31–32. Joseph
Smith ga oss tre nøkler for å fastslå om
en ånd er av Gud eller av djevelen,
L&p 129.

ÅNDELIG DØD. Se: Død, åndelig

ÅNDELIG SKAPELSE. Se også:
Menneske, mennesker; Skape,
skapelse

Herren skapte alle ting åndelig før han
skapte dem fysisk (Moses 3:5).
Herren skapte alle planter før de kom
til jorden, 1M 2:4–6 (Abr 5:5). Ved min
Ånds kraft skapte jeg alle ting — først
åndelig og deretter timelig, L&p 29:31–
32. Det som er timelig, avbildes i det
som er åndelig, L&p 77:2. Jeg skapte
verden og menneskene før de ble til i
kjødet, Moses 6:51.

ÅNDELIGE GAVER. Se: Gaver,
Åndens

ÅNDEVERDENEN. Se: Førjordiske
liv; Helvete; Paradis

ÅPENBARING. Se også: Drøm; Guds
ord; Hellige Ånd; Inspirasjon,
inspirere; Lys, Kristi lys; Profeti,
profetere; Røst; Syn

Meddelelse fra Gud til hans barn på
jorden. Åpenbaring kan skje gjennom
Kristi lys og Den Hellige Ånd i form av
inspirasjon, syner, drømmer eller besøk
av engler. Åpenbaring gir veiledning
som kan lede de trofaste til evig frelse i
det celestiale rike.

Herren åpenbarer sin gjerning til sine
profeter og bekrefter for de troende at
åpenbaringene til profetene er sanne
(Amos 3:7). Gjennom åpenbaring gir
Herren individuell veiledning til alle
mennesker som søker den og som har
tro, omvender seg og er lydige mot
Jesu Kristi evangelium. “Den Hellige
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Ånd er en åpenbarer,” sa Joseph Smith,
og “ingen kan motta Den Hellige Ånd
uten å motta åpenbaring.”

I Herrens kirke er Det første presi-
dentskap og De tolv apostlers quorum
profeter, seere og åpenbarere — for
Kirken og for verden. Kirkens president
er den eneste som Herren har bemyn-
diget til å motta åpenbaring for Kirken
(L&p 28:2–7). Alle kan motta personlig
åpenbaring til gavn for seg selv.

Mennesket lever av hvert ord som går
ut av Herrens munn, 5M 8:3 (Mat 4:4;
L&p 98:11). Etter ilden kom lyden av en
stille susing, 1 Kong 19:12. Uten åpen-
baring blir folket tøylesløst, Ord 29:18.
For Gud Herren gjør ikke noe uten at
han har åpenbart sine skjulte råd for
sine tjenere profetene, Amos 3:7. Salig
er du Simon, Jonas’ sønn, for det er
ikke kjøtt og blod som har åpenbart
dette for deg, men min Fader, Mat
16:15–19. Ånden vil veilede dere til
hele sannheten, og de kommende ting
skal han forkynne dere, Joh 16:13. Men
om noen av dere mangler visdom, da
må han be til Gud, Jak brev 1:5. Alle
ting skal åpenbares, 2 Ne 27:11. Jeg vil
gi menneskenes barn linje på linje, 2 Ne
28:30. Det er ikke noe som er skjult, som

ikke skal bli åpenbart, 2 Ne 30:17. Den
Hellige Ånd vil vise dere alt, 2 Ne 32:5.
Intet menneske kjenner Guds veier uten
at det blir åpenbart for ham, Jak bok
4:8. Alma fastet og ba for å motta
åpenbaring, Alma 5:46. Ting som aldri
er blitt åpenbart, vil bli åpenbart til de
trofaste, Alma 26:22. De som fornekter
åpenbaring, kjenner ikke Jesu Kristi
evangelium og forstår ikke Skriftene,
Mormon 9:7–8. Dere får ikke noe vit-
nesbyrd før deres tro er prøvd, Ether
12:6. Alle mine ord skal bli oppfylt,
L&p 1:38. Talte jeg ikke fred til ditt
sinn om saken? L&p 6:22–23. Jeg vil
fortelle deg i ditt sinn og i ditt hjerte,
L&p 8:2–3. Hvis det er riktig, vil jeg
forårsake en brennende følelse i ditt
bryst, L&p 9:8. Fornekt ikke åpenba-
ringens ånd, L&p 11:25. De som ber,
skal motta åpenbaring på åpenbaring,
L&p 42:61. Hva som helst de taler når
de er drevet av Den Hellige Ånd, skal
være Herrens røst, L&p 68:4. Gud skal
gi dere kunnskap, L&p 121:26. Joseph
Smith så Faderen og Sønnen, JS—H
1:17. Vi tror alt som Gud har åpenbart
og tror at han fortsatt vil åpenbare
mange ting, Trosart 1:7, 9.

ÅSYN. Se: Ansiktsuttrykk
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INNLEDNING

Veiledning til Skriftene inneholder omtale av utvalgte læresetninger, prinsip-
per, personer, og steder som vi finner i Bibelen, Mormons bok, Lære og

pakter og Den kostelige perle. Under hvert emne i emneregisteret vil du finne
viktige henvisninger til Skriftene. Veiledningen vil være til hjelp for deg i ditt
personlige studium og når familien studerer Skriftene sammen. Den gjør det
lettere for deg å besvare spørsmål om evangeliet, studere emner fra Skriftene,
forberede taler og leksjoner, og det vil kunne gi deg mer kunnskap og et sterkere
vitnesbyrd om evangeliet.

Veiledningen er delt inn i tre hoveddeler: (1) et alfabetisk emneregister,
(2) utvalgte deler av Joseph Smiths Bibel-oversettelse (JSO), (3) kronologisk
oversikt, kart og fotografier fra Kirkens historie; og kart og fotografier fra steder
omtalt i Bibelen.

1. Alfabetisk emneregister. Denne delen gir en kort definisjon av hvert emne og
oppgir de viktigste skriftstedshenvisninger omkring emnet. Hver henvisning
innledes av en et kort sitat eller en oppsummering av skriftstedet. Skriftsteds-
henvisningene er ordnet i følgende rekkefølge: Det gamle testamente, Det nye
testamente, Mormons bok, Lære og pakter og Den kostelige perle.

2. Utvalgte deler av Joseph Smiths Bibel-oversettelse. I 1830 ga Herren Joseph Smith
beskjed om å begynne å arbeide på en revisjon eller en oversettelse av Kong
Jakobs versjon av Bibelen. Profeten hadde til hensikt å gjenopprette noen av de
enkle og verdifulle sannheter som hadde gått tapt fra de originale Bibel-tekstene.
Han fullførte det meste av arbeidet i juli 1833. Men frem til sin død i 1844 fortsatte
han å foreta endringer mens han klargjorde manuskriptet til trykking. Selv om
hele boken ikke ble ferdig eller har blitt offisielt tatt i bruk av Kirken, gir Joseph
Smiths oversettelse stor innsikt når det gjelder å forstå Skriftene og er en verdi-
full hjelp for å forstå Bibelen. Noen av de viktigste endringene er å finne i
Veiledningen til Skriftene. (Mer informasjon er å finne under emnet “Joseph
Smiths Oversettelse” i Emneregistret.)

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige bruker Kong Jakobs versjon som
offisiell engelsk Bibel. Den spilte en nøkkelrolle ved gjenopprettelsen av evange-
liet og vil fortsatt ha en betydelig innflytelse på mange nasjoner i verden.

3. Kronologisk oversikt, kart og fotografier fra Kirkens historie; og kart og fotografier
fra steder omtalt i Bibelen. Når du kjenner geografien i de land som omtales i
Skriftene, kan du bedre forstå hendelsene som fant sted. Veiledningen inneholder 6
kart fra områder som anses som viktige i Kirkens historie, 14 kart fra Bibelens
landområder og ett verdenskart. For å finne et område, går du bare til det
alfabetiske registret hvor du finner det kartet du er interessert i. Registret vil
henvise deg til riktig kart og gi deg stedets koordinater på kartet. De 18 bildene
fra Kirkens historie og 32 bilder fra steder omtalt i Bibelen har også en undertekst
som hjelper deg til en bedre forståelse av visse hendelser i Skriftene.

Listen som viser Kirkens historie kronologisk, angir når viktige hendelser fant
sted, hendelser som fremmet Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges gjennopp-
rettelse og vekst.

Veiledningen inneholder også flere andre nyttige hjelpemidler som vil gjøre
det lettere for deg å studere Skriftene. Hvis du f.eks. slår opp på “Jesus Kristus” i
emneregisteret, vil du finne en lang liste over alle emner som har opplysninger
med direkte tilknytning til Frelseren og hans virksomhet. Dette er det eneste
emne i registret med en så omfattende liste, hvilket understreker hvor viktig
Kristus er for hele menneskeheten. Under emnet “Kronologisk oversikt” vil du
dessuten finne noen av de viktigste begivenheter som har funnet sted i den tid



som Bibelen og Mormons bok forteller om — med en tilnærmet tidsangivelse.
Under emnet “Evangelier,” vil du finne en harmonisering av evangeliene. I
denne oversikten blir det foretatt en sammenligning av Frelserens lære slik vi
finner den hos Matteus, Markus, Lukas, Johannes og i nyere tids åpenbaring.

I veiledningen brukes følgende forkortelser for Skriftenes bøker:

Det gamle testamente
Første Mosebok 1M
Andre Mosebok 2M
Tredje Mosebok 3M
Fjerde Mosebok 4M
Femte Mosebok 5M
Josvas bok Jos
Dommernes bok Dom
Ruts bok Rut
Første Samuelsbok 1 Sam
Andre Samuelsbok 2 Sam
Første Kongebok 1 Kong
Andre Kongebok 2 Kong
Første Krønikebok 1 Krøn
Andre Krønikebok 2 Krøn
Esras bok Esr
Nehemjas bok Neh
Esters bok Est
Jobs bok Job
Salmenes bok Sal
Salomos ordspråk Ord
Predikantens bok Pred
Salomos høysang Høys
Profeten Jesaja Jes
Profeten Jeremia Jer
Klagesangene Klag
Profeten Esekiel Esek
Profeten Daniel Dan
Profeten Hosea Hos
Profeten Joel Joel
Profeten Amos Amos
Profeten Obadja Obad
Profeten Jonas Jon
Profeten Mika Mika
Profeten Nahum Nah
Profeten Habakkuk Hab
Profeten Sefanja Sef
Profeten Haggai Hag
Profeten Sakarias Sak
Profeten Malakias Mal

Det nye testamente
Matteus’ evangelium Mat
Markus’ evangelium Mark
Lukas’ evangelium Luk

Johannes’ evangelium Joh
Apostlenes gjerninger Apg
Paulus’ brev til romerne Rom
Paulus’ første brev til

korinterne 1 Kor
Paulus’ andre brev til

korinterne 2 Kor
Paulus’ brev til galaterne Gal
Paulus’ brev til efeserne Ef
Paulus’ brev til filipperne Fil
Paulus’ brev til kolosserne Kol
Paulus’ første brev til

tessalonikerne 1 Tess
Paulus’ andre brev til

tessalonikerne 2 Tess
Paulus’ første brev til

Timoteus 1 Tim
Paulus’ andre brev til

Timoteus 2 Tim
Paulus’ brev til Titus Tit
Paulus’ brev til Filemon Filem
Brevet til hebreerne Heb
Jakobs brev Jak brev
Peters første brev 1 Pet
Peters andre brev 2 Pet
Johannes’ første brev 1 Joh
Johannes’ andre brev 2 Joh
Johannes’ tredje brev 3 Joh
Judas’ brev Jud
Johannes’ åpenbaring Åp

Mormons bok
Nephis første bok 1 Ne
Nephis andre bok 2 Ne
Jakobs bok Jak bok
Enos’ bok Enos
Jaroms bok Jar
Omnis bok Omni
Mormons ord Morm

ord
Mosiahs bok Mosiah
Almas bok Alma
Helamans bok Hel
Tredje Nephis bok 3 Ne
Fjerde Nephis bok 4 Ne



Mormons bok Mormon
Ethers bok Ether
Moronis bok Moroni

Lære og pakter
Lære og pakter L&p
Offisiell erklæring—1 OE—1
Offisiell erklæring—2 OE—2

Den kostelige perle
Moses Moses
Abrahams bok Abr
Joseph Smith—Matteus JS—M
Joseph Smith—Historie JS—H
Trosartiklene Trosart

Joseph Smiths oversettelse JSO



ALFABETISK EMNEREGISTER
Hvordan det brukes. Dette emneregisteret er en alfabetisk oversikt over emner i
evangeliet. Under hvert emne er det gitt en kort definisjon og i tillegg de viktigste
henvisninger til Skriftene om emnet. Foran hver henvisning står det et kort sitat
eller et sammendrag av skriftstedet. Henvisningene står i denne rekkefølge: Det
gamle testamente, Det nye testamente, Mormons bok, Lære og pakter, Den koste-
lige perle. Følgende eksempel viser hvordan teksten skal forstås:

JORD. Se også: Skape, skapelse;
Verden

Den planet vi bor på — skapt av Gud
ved Jesus Kristus — for å bli brukt av
det dødelige mennesket i dets prøve-
stand. Dens endelige bestemmelse er å
bli forherliget og opphøyet (L&p 77:1–
2; 130:8–9). De som har levd slik at de
er verdige til celestial herlighet, vil få
jorden til evig bolig, (L&p 88:14–26)
og vil dvele i Faderens og Sønnens
nærhet (L&p 76:62).
Skapt for mennesket: Gud ga mennesket
herredømme over jorden, 1M 1:28
(Moses 2:28). Jorden hører Herren til,
2M 9:29 (Sal 24:1). Herren har gitt jor-
den til menneskenes barn, Sal 115:16.
Jeg har gjort jorden, og menneskene
på den har jeg skapt, L&p 88:17 (Mat
5:5; 3 Ne 12:5). Vi vil skape en jord, og
vi vil prøve dem, Abr 3:24–25.

JOSEF, SØNN AV JAKOB. Se også:
Israel; Jakob, sønn av Isak

JOSEFS STAV. Se: Mormons bok;
Efrg÷im — Efra÷ims/Josefs stav.

Emnene er skrevet
med store bokstaver
og fete typer.

Det gis en kort
definisjon av hvert
enkelt emne.

Enkelte emner har
underemner, som er
skrevet med kursiv.

Beslektede skriftsteder
er oppgitt i parentes.

Av og til vil du ikke
finne opplysninger om
emnet under det emne
du har slått opp. Ordet
se skrevet med kursiv
vil fortelle hvor du
kan finne
opplysninger om
emnet.

Av og til vil du også
finne opplysninger om
det emne du studerer
under andre emner i
registeret. Ordene se
også skrevet med
kursiv vil fortelle deg
hvilke emner dette er.

Henvisninger til
Skriftene som hjelper
deg til å forstå
definisjonen, vil du
finne i parentes.

Foran hver henvisning
til Skriftene vil du
finne et kort sitat eller
et sammendrag av
skriftstedet.

Ordet se (eller se også )
etterfulgt av en
tankestrek, forteller
deg at opplysningene
står i et underemne
under et hovedord.
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UTDRAG FRA JOSEPH SMITHS
BIBELOVERSETTELSE

Det følgende er utvalgte deler av Joseph Smiths oversettelse av Kong Jakobs
versjon av Bibelen (JSO). Herren inspirerte profeten Joseph Smith til å gjenopp-
rette sannheter i bibelteksten som hadde gått tapt eller blitt forandret siden de
opprinnelige ord ble skrevet. Disse gjenopprettede sannheter klargjorde læreset-
ninger og forbedret forståelsen av Skriftene. De utvalgte utdrag i Veiledning til
Skriftene burde hjelpe deg til å forstå Skriftene uten hensyn til hvilket språk de
er oversatt til.

Fordi Herren åpenbarte visse sannheter til Joseph Smith slik de opprinnelige
forfattere engang hadde skrevet dem ned, er Joseph Smiths oversettelse ulik alle
andre bibeloversettelser i verden. Ordet oversettelse benyttes her i en bredere
og annerledes betydning enn vanlig, for Josephs oversettelse var mer en åpenba-
ring enn en faktisk oversettelse fra ett språk til et annet. For mer informasjon
om JSO, se “Joseph Smiths oversettelse (JSO)” i det alfabetiske emneregistret i
Veiledningen.

Den følgende illustrasjonen viser et eksempel fra JSO:

I parentes står
henvisningen til
versene i din Bibel
som du skal
sammenligne med
Joseph Smiths
oversettelse.

Dette utsagnet
forklarer hva Joseph
Smith klargjør
dokrinært med sin
oversettelse.

Dette er teksten slik
Joseph Smith oversatte
den.

JSO, Matteus 4:1, 5–6, 8–9 (sam-
menlign Matteus 4:1, 5–6, 8–9.
Lignende endringer ble gjort i
Lukas 4:2, 5–11.)

(Jesus ble ledet av Ånden, ikke av Satan.)
1 Da ble Jesus av Ånden ført ut i

ørkenen for å være med Gud.
5 Da ble Jesus tatt med opp til Den

hellige stad, og Ånden stilte ham på
templets tinde.

6 Da kom djevelen til ham og sa: Er
du Guds Sønn, så kast deg ned! For det
står skrevet: Han skal gi sine engler
befaling om deg, og de skal bære deg
på hendene, for at du ikke skal støte
din fot mot noen sten.

8 Og igjen var Jesus i Ånden, og den
tok ham med opp på et meget høyt
fjell, og viste ham alle verdens riker og
deres herlighet.

9 Og djevelen kom til ham igjen, og
sa: Alt dette vil jeg gi deg hvis du vil
falle ned og tilbe meg.

Denne henvisningen
skrevet med store
bokstaver og fete
typer, er det som
Joseph Smith har
oversatt fra Kong
Jakobs versjon av
Bibelen. Fordi hans
oversettelse
gjenopprettet ord i
bibelteksten, kan
versinndelingen
avvike noe fra den
bibelutgave du bruker.
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JSO, 1. Mosebok 9:10–15

(sammenlign 1. Mosebok 9:3–9)
(Mennesket må stå til regnskap for mord
og også for ødsling med dyrs liv.)

10 Men blodet skal utgytes på mar-
ken av alt kjød som fratas livet, og som
jeg har gitt dere til føde, og det blod
skal dere ikke ete.

11 Og visselig, blod skal ikke utgy-
tes, kun til føde for å redde deres liv,
og ethvert dyrs blod vil jeg kreve av
deres hånd.

12 Og den som utgyter menneskets
blod, hans blod skal bli utgytt av men-
nesker, for mennesket skal ikke utgyte
menneskets blod.

13 For et bud gir jeg, at ethvert men-
neskes bror skal bevare menneskets
liv, for i mitt eget bilde har jeg skapt
mennesket.

14 Og et bud gir jeg dere: Vær frukt-
bare og bli mange, myldre på jorden
og bli tallrike på den.

15 Og Gud talte til Noah og til hans
sønner som var med ham, og sa: Og
jeg, se, jeg vil opprette min pakt med
dere, slik jeg gjorde med deres fader
Enok og med deres ætt etter dere.

JSO, 1. Mosebok 9:21–25
(sammenlign 1. Mosebok 9:16–17)

(Regnbuen ble satt på himmelen som en
påminnelse om Guds pakt med Enok og
med Noah. I de siste dager vil hovedfor-
samlingen av Den førstefødtes menighet
[Herrens Sion på Enoks tid, se Moses 7]
slutte seg til de rettferdige på jorden.)

21 Og buen skal være i skyen, og jeg
vil se på den så jeg kan komme i hu
den evige pakt som jeg gjorde med din
fader Enok, at når menneskene ville
holde alle mine bud, skulle Sion atter
komme på jorden, Enoks by som jeg
har tatt opp til meg.

22 Og dette er min evige pakt, at når
dine etterkommere vil ta imot sannhe-
ten, og se oppad, da vil Sion se nedad,
og alle himlene vil ryste av glede, og
jorden vil skjelve av fryd,

23 og hovedforsamlingen av Den
førstefødtes menighet skal komme ned

fra himmelen og ta jorden i besittelse,
og skal ha bolig der inntil enden kom-
mer. Og dette er min evige pakt som
jeg gjorde med din far Enok.

24 Og buen skal være i skyen, og
med dere vil jeg inngå min pakt som
jeg har gjort mellom meg og dere, for
enhver levende skapning som skal
være på jorden.

25 Og Gud sa til Noah: Dette er teg-
net på pakten som jeg har gjort mel-
lom meg og dere, for alt kjød som skal
være på jorden.

JSO, 1. Mosebok 14:25–40
(sammenlign 1. Mosebok 14)

(Melkisedeks store tjenestegjerning nevnes;
Det melkisedekske prestedømmes krefter
og velsignelser beskrives.)

25 Og Melkisedek hevet sin røst og
velsignet Abram.

26 Nå var Melkisedek en troens mann
som utøvde rettferdighet, og da han
var barn, fryktet han Gud, og stoppet
løvers munn og slukket ildens krefter.

27 Og således, fordi han hadde blitt
anerkjent av Gud, ble han ordinert til
høyprest etter den pakts orden som
Gud hadde gjort med Enok,

28 det var etter Guds Sønns orden,
og denne orden kom ikke ved menne-
sket, eller menneskets vilje, eller ved
far eller mor, hverken fra dagers begyn-
nelse eller fra års ende, men fra Gud,

29 og den ble gitt til mennesket ved
hans egen stemmes røst, ifølge hans
egen vilje, til så mange som trodde på
hans navn.

30 For Gud selv hadde sverget en ed
for Enok og hans ætt, at enhver som
ble ordinert etter denne orden og dette
kall, skulle ha kraft, ved tro, til å bryte
fjell, til å skille hav, til å tørke ut elver,
til å dreie dem ut av sin kurs,

31 til å beseire nasjoners hærer, til å
skille jorden, til å bryte ethvert bånd,
til å stå i Guds nærhet, til å gjøre
alle ting ifølge hans vilje, ifølge hans
befaling, til å underkaste seg fyrste-
dømmer og makter, og dette ved Guds
Sønns vilje, han som var til før verdens
grunnleggelse.
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32 Og mennesker som hadde slik tro

og kom opp til denne Guds orden, ble
forvandlet og tatt opp til himmelen.

33 Og nå, Melkisedek var en prest
av denne orden, derfor oppnådde han
fred i Salem og ble kalt Fredsfyrsten.

34 Og hans folk levde i rettferdighet
og oppnådde himmelen og lette etter
Enoks by som Gud før hadde tatt og
skilt fra jorden, og hadde beholdt den
for seg selv til de siste dager eller til
verdens ende,

35 og har sagt og sverget ved en ed
at himlene og jorden skal komme sam-
men, og Guds sønner skal bli prøvet
som ved ild.

36 Og denne Melkisedek, som såle-
des hadde opprettet rettferdighet, ble
kalt himmelens konge av sitt folk, eller
med andre ord Fredens konge.

37 Og han hevet sin røst og velsignet
Abram, og han var høyprest og vokter
av Guds forrådshus,

38 han som Gud hadde utnevnt til å
motta tiende for de fattige.

39 Derfor betalte Abram tiende til
ham av alt han hadde, av alle rikdom-
mer som han eide, som Gud hadde gitt
ham mer av enn han trengte.

40 Og det skjedde, at Gud velsignet
Abram og ga ham rikdommer, og ære,
og landområder til evig eie, ifølge den
pakt som han hadde gjort, og ifølge
den velsignelse som Melkisedek had-
de velsignet ham med.

JSO, 1. Mosebok 15:9–12
(sammenlign 1. Mosebok 15:1–6)

(Abraham så i et syn Guds Sønn og kjente
til oppstandelsen.)

9 Og Abram sa, Herre og Gud, hvor-
dan kan du gi meg dette land til en
evig arv?

10 Og Herren sa: er jeg ikke i stand
til å gi det til deg selv om du var død?

11 Og hvis du skal dø, skal du like-
vel eie det, for den dag kommer da
Menneskesønnen skal leve, men hvor-
dan kan han leve hvis han ikke var
død? Han må først levendegjøres.

12 Og det skjedde, at Abram skuet
fremover og så Menneskesønnens

dager, og ble glad, og hans sjel fant
hvile, og han trodde på Herren, og
Herren regnet ham det til rettferdighet.

JSO, 1. Mosebok 17:3–7, 11–12
(sammenlign 1. Mosebok 17:3–12)

(Gud innstiftet en omskjæringens pakt
med Abraham. Dåpens ordinans og den
alder når barn blir ansvarlige, blir åpen-
bart til Abraham.)

3 Og det skjedde, at Abram falt på
sitt ansikt og påkalte Herrens navn.

4 Og Gud talte med ham og sa: Mitt
folk har kommet på avveie fra mine
formaninger og har ikke holdt mine
ordinanser som jeg gav til deres fedre,

5 og de har ikke aktet på min salvel-
se, og begravelsen eller dåpen hvor-
ved jeg har befalt dem,

6 men de har vendt seg bort fra befa-
lingen og selv tatt til med tvettingen
av barn og blodstenkning,

7 og har sagt at den rettferdige
Abels blod ble utgytt for synder, og
har ikke visst i hva de står til regnskap
for overfor meg.

11 Og jeg vil innstifte en omskjærin-
gens pakt med deg, og den skal være
min pakt mellom meg og deg og din
ætt etter deg, i deres generasjoner, så
du kan vite for alltid at barn ikke er
ansvarlige for meg før de er åtte år
gamle.

12 Og du skal akte deg så du holder
alle mine pakter som jeg inngikk med
dine fedre, og du skal holde de bud
som jeg har gitt deg ved min egen
munn, og jeg vil være en Gud for deg
og din ætt etter deg.

JSO, 1. Mosebok 17:23 (sammenlign
1. Mosebok 17:17)

(Abraham frydet seg da Isaks fødsel ble
forutsagt.)

23 Da falt Abram på sitt ansikt og
frydet seg og sa i sitt hjerte: Det skal
bli født et barn til ham som er hundre
år gammel, og Sarah som er nitti år
gammel skal føde.
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JSO, 1. Mosebok 19:9–15

(sammenlign 1. Mosebok
19:5–10)

(Lot motsto Sodomas ondskap.)
9 Og de sa til ham: Gå vekk. Og de

var sinte på ham.
10 Og de sa til hverandre: Denne

mann kom inn for å ta opphold blant
oss, og han vil nå gjøre seg til dommer.
Nå vil vi fare verre med ham enn med
dem.

11 Derfor sa de til mannen: Vi vil ha
mennene og dine døtre også, og vi vil
gjøre med dem slik vi finner det for
godt.

12 Nå var dette ifølge Sodomas
ondskap.

13 Og Lot sa: Se nå, jeg har to døtre
som ingen mann har vært nær. Jeg ber
dere, la meg trygle mine brødre om at
jeg ikke må bringe dem ut til dere, så
dere ikke gjør med dem slik dere fin-
ner det for godt i deres øyne,

14 for Gud vil ikke rettferdiggjøre
sin tjener i dette, derfor, la meg trygle
mine brødre, bare denne ene gang, om
at dere ikke gjør disse menn noe, så de
kan ha fred i mitt hus, for derfor kom
de under mitt taks skygge.

15 Og de ble sinte på Lot og brøt
nesten opp døren, men Guds engler,
som var hellige menn, rakte ut sin
hånd og trakk Lot inn i huset til seg og
lukket døren.

JSO, 1. Mosebok 48:5–11
(sammenlign 1. Mosebok 48:5–6)

(Josephs ætt vil bli lederne under Israels
innsamling i de siste dager.)

5 Og nå, dine to sønner, Efraim og
Manasse, som ble født deg i landet
Egypt før jeg kom til deg i Egypt, se,
de er mine, og mine fedres Gud skal
velsigne dem, ja, som Ruben og Sime-
on skal de bli velsignet fordi de er
mine, derfor skal de kalles ved mitt
navn. (Derfor ble de kalt Israel.)

6 Men ditt avkom som du får etter
dem, skal være ditt og skal kalles ved
sine brødres navn i sin arv i stammene;
derfor ble de kalt Manasses og Efraims
stammer.

7 Og Jakob sa til Josef: Da mine fe-
dres Gud viste seg for meg i Luz, i
Kanaans land, sverget han for meg at
han skulle gi meg og min ætt landet til
evig eiendom.

8 Derfor, O min sønn, har han vel-
signet meg når jeg har oppreist deg til
å bli en tjener for meg i å redde mitt
hus fra å dø,

9 ved å utfri mitt folk, dine brødre,
fra hungersnød som var stor i landet,
derfor, skal dine fedres Gud velsigne
deg og dine lenders frukt, så de kan bli
velsignet fremfor dine brødre og
fremfor din fars hus.

10 For du har seiret, og din fars hus
har bøyd seg ned for deg, akkurat slik
det ble vist deg før du ble solgt til
Egypt ved dine brødres hender. Der-
for skal dine brødre bøye seg ned for
deg, fra slektsledd til slektsledd, for
dine lenders frukt for alltid,

11 for du skal bli et lys for mitt folk,
for å utfri dem i deres fangenskaps
dager, fra trelldom, og bringe frelse
til dem når de er helt og fullt bøyet ned
i synd.

JSO, 1. Mosebok 50:24–38
(sammenlign 1. Mosebok
50:24–26; se også 2. Nephi 3)

(Moses, Aron og Joseph Smith ble alle nevnt
i denne Josefs profeti i Egypt. Også Josef
profeterte at Mormons bok ville bli et mot-
stykke til Juda opptegnelser.)

24 Og Josef sa til sine brødre: Jeg
dør, og går til mine fedre, og jeg går
ned i min grav med glede. Min far
Jakobs Gud være med dere og fri dere
fra lidelse i deres trelldoms dager, for
Herren har kommet til meg, og jeg har
fått et Herrens løfte, at av mine lenders
frukt, vil Herren oppreise en rettfer-
dig gren av mine lender, og til deg,
som min far Jakob har kalt Israel, en
profet, (ikke Messias som kalles Shilo)
og denne profet skal utfri mitt folk fra
Egypt i deres trelldoms dager.

25 Og det skal skje at de skal adspre-
des igjen, og en gren skal blitt brutt av
og skal bli båret til et fjernt land, like-
vel skal de bli husket i Herrens pakter
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når Messias kommer, for han skal åpen-
bares for dem i de siste dager, i krafts
Ånd, og skal bringe dem ut av mørke
inn i lyset, ut av det skjulte mørke og
ut av fangenskap til frihet.

26 En seer skal Herren min Gud
oppreise, og han skal være en utvalgt
seer for mine lenders frukt.

27 Så sier Herren mine fedres Gud
til meg: En utvalgt seer vil jeg opprei-
se av dine lenders frukt, og han skal
settes høyt blant dine lenders frukt, og
til ham vil jeg gi det bud at han skal
utføre en gjerning for dine lenders
frukt, hans brødre.

28 Og han skal bringe dem til kunn-
skap om de pakter som jeg har gjort
med dine fedre, og han skal gjøre en-
hver gjerning jeg befaler ham.

29 Og jeg vil gjøre ham stor i mine
øyne, for han skal gjøre min gjerning,
og han skal bli stor, lik ham som jeg
har sagt jeg vil oppreise for dere, for å
utfri mitt folk, O Israels hus, ut av
Egyptens land, for en seer vil jeg opp-
reise for å utfri mitt folk fra Egyptens
land, og han skal kalles Moses. Og ved
dette navn skal han vite at han er av
mitt hus, for han skal fostres av kon-
gens datter og skal kalles hennes sønn.

30 Og videre, en seer vil jeg oppreise
av dine lenders frukt, og ham vil jeg gi
kraft til å bringe frem mitt ord til dine
lenders ætt, og ikke til kun å bringe
frem mitt ord, sier Herren, men til å
overbevise dem om mitt ord, som alle-
rede skal ha kommet frem blant dem i
de siste dager.

31 Derfor skal dine lenders frukt
skrive, og Juda lenders frukt skal skri-
ve, 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 læreset-
ninger til skamme, og legge bort all
stridighet, og opprette fred blant dine
lenders frukt, og bringe dem til en
kunnskap om deres fedre i de siste da-
ger, og også til kunnskap om mine
pakter, sier Herren.

32 Og ut av svakhet skal han gjøres
sterk, på den dag da mitt verk skal gå

frem blant hele mitt folk, og det skal
gjenreise dem som er av Israels hus i
de siste dager.

33 Og den seer vil jeg velsigne, og
de som prøver å ødelegge ham, skal
gjøres til skamme, for dette løfte gir
jeg dere; for jeg vil komme dere i hu fra
slektledd til slektledd, og hans navn
skal være Josef, og det skal være etter
hans fars navn, og han skal være som
deg, for det som Herren frembringer
ved hans hånd, skal bringe mitt folk til
frelse.

34 Og Herren sverget for Josef at
han ville bevare hans ætt for alltid, og
sa: Jeg vil oppreise Moses, og en stav
skal være i hans hånd, og han skal samle
sammen mitt folk, og han skal lede dem
som en flokk, og han skal slå på Det
røde havs vann med sin stav.

35 Og han skal holde dom og skal
skrive Herrens ord. Og han skal ikke
tale mange ord, for jeg vil skrive for
ham min lov med min egen hånds
finger. Og jeg vil gi ham en talsmann,
og hans navn skal være Aron.

36 Og det skal også gjøres for dere i
de siste dager, slik jeg har sverget.
Derfor sa Josef til sine brødre: Gud vil
sannelig komme til dere og bringe
dere ut av dette land og til det land som
han tilsverget Abraham, Isak og Jakob.

37 Og Josef bekreftet mange andre
ting for sine brødre og krevde en ed
fra Israels barn og sa til dem: Gud vil
sannelig komme til dere, og dere skal
bære mine ben herfra.

38 Så døde Josef da han var hundre
og ti år gammel, og de balsamerte ham
og la ham i en kiste i Egypt, og han ble
ikke begravet av Israels barn, så han
kunne bli båret opp og lagt i graven
sammen med sin far. Og således husket
de den ed som de sverget for ham.

JSO, 2. Mosebok 4:21 (sammenlign
2. Mosebok 4:21; 7:3, 13; 9:12; 10:1,
20, 27; 11:10; 14:4, 8, 17; 4.
Mosebok 2:30)

(Herren var ikke ansvarlig for Faraos
hårdhjertethet. Se også JSO, 2. Mosebok 7:3,
13; 9:12; 10:1, 20, 27; 11:10; 14:4, 8, 17.
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Disse henvisningene, når de er korrekt over-
satt, viser at Farao forherdet sitt eget hjerte.)
21 Og Herren sa til Moses: Når du drar
for å vende tilbake til Egypt, se til at du
utfører alle disse undre som jeg har lagt
i din hånd fremfor Farao, og jeg vil gi
deg fremgang, men Farao vil forherde
sitt hjerte, og han vil ikke la folket fare.

JSO, 2. Mosebok 18:1 (sammenlign
2. Mosebok 18:1)

(Jetro var en høyprest.)
1 Da Jetro, høypresten i Midian,

Moses’ svigerfar, hørte om alt det Gud
hadde gjort for Moses og for Israel,
hans folk, og at Herren hadde bragt
Israel ut av Egypt;

JSO, 2. Mosebok 22:18 (sammenlign
2. Mosebok 22:18)

(Mordere skal ikke leve.)
18 En morder skal du ikke la leve.

JSO, 2. Mosebok 33:20, 23
(sammenlign 2. Mosebok 33:20, 23)

(Intet syndig menneske kan se Guds åsyn
og leve.)

20 Og han sa til Moses: Du kan ikke
se mitt åsyn denne gang, for at mitt
sinne ikke skal flamme opp mot deg
og jeg ødelegger deg og ditt folk, for
intet menneske skal se meg denne gang
og leve, for de er svært syndige. Og intet
syndig menneske har noensinne sett,
og intet syndig menneske skal ei hel-
ler noensinne se mitt åsyn og leve.

23 Og jeg vil ta bort min hånd, og du
skal se meg bakfra, men mitt åsyn skal
fortsatt ikke være synlig som ved andre
anledninger, for jeg er vred på mitt folk
Israel.

JSO, 2. Mosebok 34:1–2, 14
(sammenlign 2. Mosebok 34:1–2,
14; Lære og pakter 84:21–26)

(Det andre sett med stentavler som ble
gitt til Moses, inneholdt en lavere lov enn
det første.)

1 Og Herren sa til Moses: Hogg deg
ut to stentavler til, lik de første, så vil
jeg skrive lovens ord på dem også, slik

de ble skrevet på de første tavlene som
du slo i stykker. Men det skal ikke væ-
re som på de første, for jeg vil ta bort
prestedømmet fra deres midte, derfor
skal min hellige orden, og dens ordinan-
ser ikke gå foran dem, for mitt nærvær
skal ikke være i deres midte, for at jeg
ikke skal ødelegge dem.

2 Men jeg vil gi dem loven som ved
de første, men den skal være en lov av
kjødelige bud, for jeg har sverget i min
vrede at de ikke skal komme inn i mitt
nærvær, til min hvile, i deres vandrings
dager. Gjør derfor som jeg har befalt
dere, og vær klar om morgenen og kom
opp om morgenen til Sinais berg, og tre
der frem for meg på toppen av fjellet.
(Jehova var ett navn som folket i Det
gamle testamente kjente Jesus Kristus ved.)

14 For du skal ikke tilbe noen annen
gud, for Herren, hvis navn er Jehova,
er en nidkjær Gud.

JSO, 4. Mosebok 10:2 (sammenlign
4. Mosebok 10:2)

(På det første sett av tavler åpenbarte Gud
det hellige prestedømmes evige pakt.)

2 Og jeg vil skrive på tavlene de ord
som var på de første tavlene du slo i
stykker, bortsett fra ordene om det
hellige prestedømmes evige pakt, og du
skal legge dem i arken.

JSO, 1. Samuelsbok 16:14–16, 23
(sammenlign 1. Samuelsbok
16:14–16, 23; lignende endringer
ble gjort i 1. Samuelsbok 18:10
og 19:9)

(Den onde ånd som kom over Saul, var
ikke fra Herren.)

14 Men Herrens Ånd vek fra Saul,
og en ond ånd som ikke var av Herren,
uroet ham.

15 Og Sauls tjenere sa til ham: Se nå,
en ond ånd som ikke er av Herren,
uroer deg.

16 La vår herre nå befale dine tjenere
som står fremfor deg, å finne en mann
som er dyktig til å spille harpe, og det
skal skje, at når den onde ånd som ikke
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er av Gud, er i deg, at han skal spille
med sin hånd, og du skal bli bra.

23 Og det skjedde, at da den onde
ånd som ikke var av Gud, kom over
Saul, tok David en harpe og spilte med
sin hånd, da kom Saul seg og ble frisk,
og den onde ånd vek fra ham.

JSO, 2. Samuelsbok 12:13
(sammenlign 2. Samuelsbok 12:13)

(Davids alvorlige synd ble ikke borttatt av
Gud.)

13 Og David sa til Nathan: Jeg har
syndet mot Herren. Og Nathan sa til
David: Herren har ikke borttatt din
synd så du ikke skal dø.

JSO, 2. Krønikebok 18:22
(sammenlign 2. Kongebok 18:22)

(Herren legger ikke en løgnens ånd i
profeters munn.)

22 Nå derfor, se, Herren har funnet
en løgnens ånd i disse dine profeters
munn, og Herren har talt ondt mot dere.

JSO, Salmenes bok 14:1–7
(sammenlign Salmenes bok
14:1–7)

(Salmisten jubler ved gjenopprettelsens
dag.)

1 Dåren sier i sitt hjerte: Det er intet
menneske som har sett Gud. For han
viser seg ikke for oss, derfor er det
ikke noen Gud. Se, de er fordervet, de
har gjort vederstyggelige gjerninger,
og ingen av dem gjør godt.

2 For Herren skuer ned fra himmelen
på menneskenes barn, og ved sin røst
sier han til sin tjener: Søk blant menne-
skenes barn for å se om det er noen
som virkelig forstår Gud. Og han åpnet
sin munn for Herrren og sa: Se, alle
disse som sier de er dine.

3 Herren svarer og sier: De er alle
veket av, sammen har de alle blitt
fordervet, det er ingen blant dem som
gjør godt, ikke en eneste.

4 Alle deres lærere er syndens
arbeidere, og det er ingen kunnskap i
dem. Det er de som eter opp mitt folk.
De eter brød og påkaller ikke Herren.

5 De er i stor fare, for Gud dveler i
de rettferdiges slektsledd. Han er de
fattiges råd, for de skammer seg over
de ugudelige og søker tilflukt i Herren.

6 De skammer seg over den fattiges
råd, for Herren er hans tilflukt.

7 Om bare Sion var grunnfestet fra
himmelen, Israels frelse. O, Herre, når
vil du grunnfeste Sion? Når Herren
bringer tilbake de fangne blant hans
folk, vil Jakob juble, Israel vil bli glad.

JSO, Salmenes bok 24:7–10
(sammenlign Salmenes bok 24)

(Denne salmen feirer Kristi annet komme.)
7 Løft hodene, O Jakobs slekter, og

bli løftet opp, og Herren sterk og vel-
dig, Herren mektig i strid, han som er
herlighetens konge, skal grunnfeste
dere for alltid.

8 Og han vil rulle bort himlene, og
vil komme ned for å forløse sitt folk, for
å gjøre ditt navn evig, for å grunnfeste
deg på sin evige klippe.

9 Løft hodene, O Jakobs slekter, løft
hodene, dere evige slekter, og Herrens
hærskarer, kongenes konge.

10 Selv herlighetens konge skal
komme til dere, og skal forløse sitt folk,
og skal grunnfeste dem i rettferdighet.
Sela.

JSO, Salmenes bok 109:4
(sammenlign
Salmenes bok 109:4)

(Vi skal be for våre fiender.)
4 Og, til tross for min kjærlighet

anklager de meg; likevel vil jeg fortsette
å be for dem.

JSO, Jesaja 42:19–23 (sammenlign
Jesaja 42:19–22)

(Herren vil sende sin tjener til dem som er
blinde.)

19 For jeg vil sende min tjener til
dere som er blinde, ja, en budbærer for
å åpne de blindes øyne og åpne de
døves ører,

20 og de skal gjøres fullkomne til
tross for deres blindhet, hvis de vil lytte
til budbæreren, Herrens tjener.
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21 Du er et folk, som ser mange ting,

men du gir ikke akt på det, du åpner
ørene for å høre, men du hører ikke.

22 Herren er ikke vel tilfreds med
slikt et folk, men for sin rettferdighets
skyld vil han gjøre loven stor og gjøre
den ærefull.

23 Du er et folk plyndret og røvet,
dine fiender, alle sammen, har fanget
deg i huler, og de har gjemt deg i
fengsler, de har plyndret deg, og ingen
ting er gitt tilbake, til ødeleggelse, og
ingen sa: Gi tilbake.

JSO, Jeremia 26:13 (sammenlign
Jeremia 26:13)

(Herren angrer ikke, menneskene angrer.)
13 Så, bedre nå deres veier og deres

gjerninger og adlyd Herren deres Guds
røst, og omvend dere, så vil Herren ta
bort det onde som han har talt imot
dere.

JSO, Amos 7:3 (sammenlign
Amos 7:3)

(Herren angrer ikke, menneskene angrer.)
3 Herren sa om Jakob: Jakob skal

angre for dette, derfor vil jeg ikke øde-
legge ham fullstendig, sier Herren.

JSO, Matteus 3:24–26 (sammenlign
Matteus 2:23)

(Jesu ungdom og barndom blir beskrevet.)
24 Og det skjedde at Jesus vokste

opp med sine brødre, og vokste seg
sterk, og han ventet på Herren for at
tiden for hans gjerning skulle komme.

25 Og han tjente under sin far, og
han talte ikke som andre mennesker,
ei heller kunne han bli undervist, for
han trengte ikke at noe menneske skulle
lære ham.

26 Og etter mange år, nærmet timen
seg for hans gjerning.

JSO, Matteus 3:43–46 (sammenlign
Matteus 3:15–17)

(Jesus ble døpt av Johannes ved nedsen-
kning.)

43 Og Jesus svarte og sa til ham: La
meg bli døpt av deg, for således er det

riktig av oss å oppfylle all rettferdighet.
Da lot han det skje.

44 Og Johannes gikk ned i vannet og
døpte ham.

45 Og Jesus, da han ble døpt, steg
straks opp av vannet, og Johannes så,
og se, himlene åpnet seg for ham, og
han så Guds Ånd stige ned som en due
og komme over Jesus.

46 Og se, han hørte en stemme fra
himmelen som sa: Dette er min elskede
Sønn i hvem jeg har velbehag. Hør ham.

JSO, Matteus 4:1, 5–6, 8–9
(sammenlign Matteus 4:1, 5–6,
8–9; lignende endringer ble gjort
i Lukas 4:2, 5–11)

(Jesus ble ledet av Ånden, ikke av Satan.)
1 Så ble Jesus av Ånden ført ut i ørke-

nen for å være med Gud.
5 Da ble Jesus tatt med opp til den

hellige stad, og Ånden stilte ham på
templets tinde.

6 Da kom djevelen til ham og sa: Er
du Guds sønn, så kast deg ned. For det
står skrevet: Han skal gi sine engler
befaling om deg, og de skal bære deg
på sine hender, for at du ikke skal støte
din fot mot noen sten.

8 Og igjen var Jesus i Ånden, og den
tok ham opp på et meget høyt fjell og
viste ham alle verdens riker og deres
herlighet.

9 Og djevelen kom til ham igjen og
sa: Alle disse ting vil jeg gi deg hvis du
vil falle ned og tilbe meg.

JSO, Matteus 4:11 (sammenlign
Matteus 4:11)

(Jesus sendte engler for å betjene Johannes
døperen.)

11 Og nå visste Jesus at Johannes had-
de blitt kastet i fengsel, og han sendte
engler, og se, de kom og betjente ham.

JSO, Matteus 4:18 (sammenlign
Matteus 4:19)

(Det gamle testamentes profeter talte om
Jesus.)

18 Og han sa til dem: Jeg er ham det



Jso, Matteus 4:22 216
står skrevet om i profetene: Følg meg,
og jeg vil gjøre dere til menneskefiskere.

JSO, Matteus 4:22 (sammenlign
Matteus 4:23)

(Jesus helbredet mennesker blant dem som
trodde på hans navn.)

22 Og Jesus vandret omkring i hele
Galilea og underviste dem i deres
synagoger og forkynte evangeliet om
riket og helbredet alle slags sykdommer
og alle slags plager blant folket som
trodde på hans navn.

JSO, Matteus 6:14 (sammenlign
Matteus 6:13; lignende endringer
ble gjort i Lukas 11:4)

(Herren leder oss ikke ut i fristelse.)
14 Og la oss ikke ledes inn i fristelse,

men fri oss fra det onde.

JSO, Matteus 6:22 (sammenlign
Matteus 6:22)

(Hvis våre øyne er ene og alene rettet mot
Guds ære, vil hele vårt legeme bli fylt
av lys.)

22 Øyet er legemets lys. Er ditt øye
derfor ene og alene rettet mot Guds
ære, vil hele ditt legeme bli fullt av lys.

JSO, Matteus 6:38 (sammenlign
Matteus 6:33)

(Vi skulle først søke å bygge opp Guds rike.)
38 Derfor, søk ikke denne verdens

ting, men søk først å bygge opp Guds
rike, og å opprette hans rettferdighet,
så skal alle disse ting bli gitt dere i
tillegg.

JSO, Matteus 7:1–2 (sammenlign
Matteus 7:1–2)

(Døm ikke urettferdig.)
1 Nå, dette er de ord som Jesus lærte

sine disipler at de skulle si til folket.
2 Døm ikke urettferdig, for at dere

ikke skal bli dømt, men gi en rettferdig
dom.

JSO, Matteus: 7:9–11 (sammenlign
Matteus 7:6)

(Del ikke rikets mysterier med verden.)

9 Gå ut i verden og si til alle: Omvend
dere, for himmelens rike har kommet
dere nær.

10 Og rikets mysterier skal dere
holde for dere selv, for det er ikke rett
å gi det som er hellig til hundene, ei
heller å kaste perler for svin, for de
tramper dem bare ned med sine føtter.

11 For verden kan ikke ta imot det
som dere selv ikke er i stand til å tåle,
derfor skal dere ikke gi dem perler, for
de vil bare snu seg og sønderrive dere.

JSO, Matteus 9:18–21 (Denne
teksten er gjenopprettet av
Joseph Smith og satt inn mellom
Matteus 9:15 og Matteus 9:16)

(Jesus avviste fariseernes dåp, han gav
Moseloven.)

18 Da sa fariseerne til ham: Hvorfor
vil du ikke ta imot oss med vår dåp,
når du ser at vi holder hele loven?

19 Men Jesus sa til dem: Dere holder
ikke loven. Hvis dere hadde holdt
loven, ville dere ha mottatt meg, for
jeg er han som gav loven.

20 Jeg mottar dere ikke med deres
dåp, for den gagner dere intet.

21 For når det som er nytt har
kommet, er det gamle rede til å bli satt
til side.

JSO, Matteus 16:25–26
(sammenlign Matteus 16:24)

(Betydningen av uttrykket “å ta opp Jesu
kors” er å fornekte all ugudelighet.)

25 Da sa Jesus til sine disipler: Om
noe menneske vil komme etter meg, la
ham fornekte seg selv og ta sitt kors
opp og følge meg.

26 Og nå, for et menneske å ta sitt
kors opp er å fornekte seg all ugude-
lighet og enhver jordisk lyst og holde
mine bud.

JSO, Matteus 17:10–14
(sammenlign Matteus 17:11–13)

(To Eliaser skulle komme— en for å forbe-
rede, og en for å gjenopprette.)

10 Og Jesus svarte og sa til dem:
Elias skal sannelig komme først og
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gjenopprette alle ting slik profetene
har skrevet.

11 Og videre sier jeg til dere at Elias
allerede er kommet, og om ham er det
skrevet: Se, jeg vil sende mitt sendebud,
og han skal forberede veien for meg,
og de kjente ham ikke, og har gjort
med ham som de ville.

12 Likeledes skal også Menneske-
sønnen lide under dem.

13 Men jeg sier dere: Hvem er Elias?
Se, dette er Elias som jeg sendte for å
forberede veien for meg.

14 Da forstod disiplene at han talte
til dem om Johannes døperen og også
om en annen som skulle komme og
gjenopprette alle ting, slik det er skrevet
av profetene.

JSO, Matteus 18:11 (sammenlign
Matteus 18:11; se også Moroni 8)

(Små barn trenger ikke omvendelse.)
11 For Menneskesønnen er kommet

for å frelse det som var fortapt og for
å kalle syndere til omvendelse, men
disse små trenger ikke til omvendelse,
og jeg vil frelse dem.

JSO, Matteus 19:13 (sammenlign
Matteus 19:13)

(Små barn vil bli frelst.)
13 Så ble små barn bragt til ham for

at han skulle legge sine hender på dem
og be. Og disiplene irettesatte dem og
sa: Det trengs ikke, for Jesus har sagt:
Slike skal bli frelst.

JSO, Matteus 21:33 (sammenlign
Matteus 21:32–33)

(Et menneske må omvende seg før det kan
tro på Kristus.)

33 For han som ikke trodde på det
Johannes sa om meg, kan ikke tro på
meg, med mindre han først omvender
seg.

JSO, Matteus 21:47–56
(sammenlign Matteus 21:45–46)

(Jesus erklærte at han er hovedhjørnestenen.
Evangeliet blir gitt til jødene og så til hed-
ningene. De onde skal bli ødelagt når
Jesus vender tilbake.)

47 Og da yppersteprestene og fari-
seerne hadde hørt lignelsene hans,
forsto de at han talte om dem.

48 Og de sa til hverandre: Skal denne
mannen tro at han alene kan rive ned
dette store riket? Og de ble sinte på
ham.

49 Men da de søkte å legge hånd på
ham, fryktet de folkemengden, for de
forsto at folkemengden holdt ham for
en profet.

50 Og nå kom disiplene hans til ham
og Jesus sa til dem: Undres dere over
ordene i den lignelsen jeg fortalte til
dem?

51 Sannelig sier jeg dere, jeg er stenen,
og de onde avviser meg.

52 Jeg er hovedhjørnestenen. Disse
jødene skal gå imot meg, og skal knuses.

53 Og Guds rike skal bli tatt fra
dem og skal bli gitt til en nasjon som
frembringer frukt; (dvs hedningene).

54 Derfor, hvem enn denne sten faller
på, så skal den male ham til pulver.

55 Og når vingårdens Herre så
kommer, vil han ødelegge de ynkelige,
onde menn, og vil igjen overlate sin
vingård til andre vingårdsmenn, til og
med i de siste dager, og de skal gi ham
frukt i sin tid.

56 Og da forstod de lignelsen som
han fortalte dem, at hedningene også
skulle bli ødelagt, når Herren skulle
stige ned fra himmelen for å regjere i
sin vingård, som er jorden og dens
innbyggerne.

JSO, Matteus 23:6 (sammenlign
Matteus 23:9)

(Han som er i himmelen, er vår skaper.)
6 Og kall ingen på jorden din skaper

eller din himmelske Fader, for en er
din skaper og himmelske Fader, ja,
han som er i himmelen.

JSO, Matteus 26:22, 24–25
(sammenlign Matteus 26:26–29;
JSO, Markus 14:20–25)

(Jesus innstiftet nadverden.)
22 Og da de spiste, tok Jesus brødet,

og brøt det og velsignet det og gav til
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sine disipler og sa: Ta, et, dette er til
minne om mitt legeme som jeg har gitt
som løsepenger for dere.

24 For dette er til minne om mitt
blod, den nye pakts blod, som er utgytt
for så mange som vil tro på mitt navn,
til forlatelse for deres synder.

25 Og jeg gir dere en befaling, at
dere skal se til at dere gjør de ting som
dere har sett meg gjøre, og vitner om
meg helt til enden.

JSO, Matteus 27:3–6 (sammenlign
Matteus 27:3–5; Apostlenes
gjerninger 1:18)

(Judas’ død blir beskrevet.)
3 Da Judas som hadde forrådt ham,

så at han ble dømt, angret han og kom
tilbake med de tretti sølvpengene til
yppersteprestene og eldstene,

4 og sa: Jeg har syndet fordi jeg har
forrådt uskyldig blod.

5 Og de sa til ham: Hva vedkommer
det oss? Se du dertil, dine synder er
på deg.

6 Og han kastet sølvpengene inn i
templet, forlot stedet, og gikk og hengte
seg i et tre. Og straks falt han ned og
hans innvoller veltet ut, og han døde.

JSO, Markus 9:3 (sammenlign
Markus 9:4)

(Døperen Johannes på Forklarelsens berg.)
3 Og fremfor dem viste Elias og

Moses seg, eller med andre ord, Døpe-
ren Johannes og Moses, og de talte
med Jesus.

JSO, Markus 9:40–48 (sammenlign
Markus 9:43–48)

(Å hogge av en hånd eller en fot som frister
deg, sammenlignes med å fjerne forbindel-
ser som kan lede en på villspor.)

40 Derfor, hvis din hånd frister deg,
da hogg den av, eller hvis din bror
frister deg og ikke tilstår det og ikke
holder opp med det, da skal han bli
avskåret. Det er bedre for deg å kom-
me inn til livet lemlestet enn å ha to
hender og komme til helvete.

41 For det er bedre for deg å komme

inn til livet uten din bror enn for deg
og din bror å bli kastet i helvete, inn i
den ild som aldri skal slukkes, der deres
orm aldri dør, og ilden aldri slukkes.

42 Og videre, hvis din fot frister
deg, hogg den av, for han som er din
målestokk, som du vandrer etter, hvis
han blir en overtreder, skal han bli
avskåret.

43 Det er bedre for deg å komme halt
inn til livet enn å ha to føtter og bli
kastet i helvete, inn i den ild som aldri
skal slukkes.

44 Derfor, la ethvert menneske stå
eller falle ved seg selv, ikke for en
annen, ei heller sette sin lit til en annen.

45 Søk hen til min Fader, og alt det
du ber om, skal i det samme øyeblikk
gis deg hvis du ber i tro og tror på at
du skal motta.

46 Og hvis ditt øye som ser for deg,
han som er utnevnt til å vokte over deg
for å vise deg lyset, blir en overtreder
og frister deg, plukk ham ut.

47 Det er bedre for deg å komme inn
til Guds rike med ett øye enn å ha to
øyne og bli kastet i helvetes ild.

48 For det er bedre at du blir frelst
enn at du blir kastet i helvete sammen
med din bror, der deres orm ikke dør
og der ilden ikke slukkes.

JSO, Markus 12:32 (sammenlign
Markus 12:27)

(Gud er ikke de dødes Gud, for han oppreiser
de døde fra graven.)

32 Han er derfor ikke de dødes Gud,
men de levendes Gud, for han oppreiser
dem ut av graven. Derfor tar dere
storlig feil.

JSO, Markus 14:20–25 (sammenlign
Markus 14:22–25; JSO, Matteus
26:22, 24–25)

(Jesus innstiftet nadverden.)
20 Og da de åt, tok Jesus brødet og

velsignet det og brøt det, gav dem og
sa: Ta det og et.

21 Se, dette skal dere gjøre til minne
om mitt legeme, for så ofte som dere
gjør dette, vil dere huske denne stund
da jeg var med dere.
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22 Og han tok kalken, og da han

hadde takket, gav han den til dem, og
alle drakk av den.

23 Og han sa til dem: Dette er til
minne om mitt blod som er utgytt for
mange, og den nye pakt som jeg gir
til dere, for om meg skal dere vitne til
hele verden.

24 Og så ofte som dere utfører denne
ordinans, vil dere komme meg i hu i
denne stund da jeg var sammen med
dere og drakk denne kalk sammen med
dere, ja, i den siste stund av mitt virke.

25 Sannelig sier jeg dere, om dette
skal dere vitne, for jeg vil aldri mer
drikke av vintreets frukt med dere
før den dag da jeg drikker den ny i
Guds rike.

JSO, Markus 14:36–38 (sammenlign
Markus 14:32–34)

(I Getsemane var det til og med noen av
De Tolv som ikke helt forstod Jesu rolle
som Messias.)

36 Og de kom til et sted som kaltes
Getsemane, som var en hage, og disi-
plene begynte å undre seg svært og bli
tunge av søvn, og de klaget i sitt hjerte
og undret seg på om dette var Messias.

37 Og Jesus som kjente deres hjerte,
sa til sine disipler: Sett dere her mens
jeg ber.

38 Og han tok Peter, Jakob og Johan-
nes med seg og irettesatte dem og sa til
dem: Min sjel er svært bedrøvet, ja,
inntil døden, bli her og våk.

JSO, Markus 16:3–6 (sammenlign
Markus 16:4–7; lignende
forandringer ble gjort i Matteus
28:2–8; sammenlign Lukas 24:2–4)

(To engler hilste kvinnene ved Frelserens
grav.)

3 Men da de så opp, fikk de se at
stenen var rullet bort, (for den var
svært stor,) og to engler satt på den,
kledd i lange hvite kjortler, og de ble
forferdet.

4 Men englene sa til dem: Frykt ikke,
dere søker Jesus fra Nasaret som ble
korsfestet. Han er oppstått, han er ikke
her, se stedet hvor de la ham,

5 og gå av sted, fortell hans disipler
og Peter at han går i forveien for dere
til Galilea. Der skal dere se ham, slik
han fortalte dere.

6 Og da de kom inn i graven, så de
stedet der de hadde lagt Jesus.

JSO, Lukas 1:8 (sammenlign Lukas
1:8)

(Sakarias, far til Døperen Johannes, utførte
prestedømsplikter.)

8 Og da han utøvet sitt embede som
prest for Gud i prestedømmets orden,

JSO, Lukas 2:46 (sammenlign Lukas
2:46)

(De skriftlærde i templet lyttet til Jesus og
stilte ham spørsmål.)

46 Og det skjedde etter tre dager, at
de fant ham i templet, sittende midt
blant de skriftlærde, og de lyttet til
ham og stilte ham spørsmål.

JSO, Lukas 3:4–11 (sammenlign
Lukas 3:4–6)

(Kristus skal komme for å oppfylle profeti,
ta bort synder, bringe frelse og være et lys,
og han skal komme på den veldige dag og i
tidenes fylde.)

4 Som det står skrevet i profeten Jesa-
jas bok, og disse er ordene som lyder:
Røsten av en som roper i ørkenen, rydd
Herrens vei, og gjør hans stier rette.

5 For se, og gi akt, han skal komme,
som det står skrevet i profetenes bok,
for å ta bort verdens synder og bringe
frelse til hedningenasjonene, for å samle
sammen de som er tapt, som er av
Israels fold,

6 ja, endog de adspredte og lidende,
og også rydde veien og gjøre det mulig
å forkynne evangeliet for hedningene,

7 og være et lys for alle som sitter i
mørke til jordens ytterste deler, for å
frembringe oppstandelsen fra de døde
og stige opp i det høye, for å sitte ved
Faderens høyre hånd,

8 inntil tidens fylde, og loven og
vitnesbyrdet skal forsegles og rikets
nøkler igjen skal gis tilbake til Faderen,
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9 for å gi rettferdighet til alle, for å

komme ned for å dømme alle, og for å
overbevise alle de ugudelige om deres
ugudelige gjerninger som de har begått,
og alt dette på den dagen da han skal
komme.

10 For det er en maktens dag, ja,
enhver dal skal fylles, og hvert fjell og
topp skal gjøres lav, alt det krokete
skal rettes ut, og de ujevne veier skal
gjøres jevne.

11 Og alt kjød skal se Guds frelse.

JSO, Lukas 11:53 (sammenlign
Lukas 11:52)

(Skriftens fylde er nøkkelen til kunnskap.)
53 Ve dere, lovkyndige! For dere

har tatt bort kunnskapens nøkkel,
Skriftenes fylde, dere kommer selv
ikke inn i riket og dere hindret dem
som skulle inn.

JSO, Lukas 12:9–12 (sammenlign
Lukas 12:9–10)

(Bespottelse mot Den Hellige Ånd skal ikke
bli tilgitt.)

9 Men den som fornekter meg for
menneskene, skal bli fornektet for Guds
engler.

10 Nå visste hans disipler at han sa
dette, fordi de hadde talt ondt mot
ham fremfor folket, for de var redde
for å bekjenne ham for mennesker.

11 Og de drøftet det med hverandre
og sa: Han kjenner vårt hjerte, og han
taler til vår fordømmelse og vi skal
ikke bli tilgitt. Men han svarte dem og
sa til dem:

12 Den som taler et ord mot Menne-
skesønnen og omvender seg, det skal
tilgis ham, men den som spotter Den
Hellige Ånd, det skal ikke tilgis ham.

JSO, Lukas 12:41–57 (sammenlign
Lukas 12:38–48)

(Vi må alltid være rede til Herrens komme.)
41 For se, han kommer i den første

nattevakt, og han skal også komme i
den annen vakt, og videre skal han
komme i den tredje vakt.

42 Og sannelig sier jeg dere, han har
allerede kommet, slik det står skrevet
om ham, og videre, når han skal komme
i den annen vakt, eller komme i den
tredje vakt, salige er de tjenere som
han finner slik når han kommer,

43 for disse tjeneres Herre skal bin-
de om sine lender og la dem sitte ned
for å spise, og han vil komme frem og
tjene dem.

44 Og nå, sannelig sier jeg disse ting
til dere, så dere kan vite dette, at Her-
rens komme er som en tyv om natten.

45 Og det er som en mann som er en
forvalter, som, hvis han ikke vokter
sine eiendeler, så kommer tyven på
en tid han ikke er klar over, og tar
eiendelene hans og deler dem ut til
sine venner.

46 Og de sa til hverandre: Hvis hus-
bonden hadde kjent timen da tyven
ville komme, hadde han holdt vakt og
ikke latt tyven bryte inn i sitt hus og ta
eiendelene.

47 Og han sa til dem: Sannelig sier
jeg dere, vær dere derfor rede også, for
Menneskesønnen kommer i den time
dere ikke tenker.

48 Da sa Peter til ham: Herre, taler
du denne lignelse til oss eller til alle?

49 Og Herren sa: Jeg taler til dem
som Herren vil gjøre til forvaltere over
hans husholdning, for å gi sine barn
deres mat i rette tid.

50 Og de sa: Hvem er så den trofaste
og kloke tjener?

51 Og Herren sa til dem: Det er den
tjener som vokter, for å gi dem sin del
mat i rette tid.

52 Salig er den tjener som Herren
finner i ferd med å gjøre dette når han
kommer.

53 Sannelig sier jeg dere, at han vil
sette ham over alt han eier.

54 Men den onde tjener er han som
ikke er på vakt når han blir funnet. Og
hvis denne tjeneren ikke finnes på vakt,
vil han si i sitt hjerte: Min herre dryger
med sitt komme, og han kommer til å
slå tjenerne og pikene og ete og drikke
og fylle seg.

55 For denne tjeners herre vil komme
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en dag da han ikke venter det og i en
time som han ikke vet, og vil hogge
ham ned og gi ham del med de vantro.

56 Og den tjener som kjente sin
Herres vilje og ikke stelte i stand til sin
Herres komme, eller gjorde ifølge hans
vilje, skal bli slått med mange slag.

57 Men han som ikke kjente sin Her-
res vilje, og gjorde det som fortjente
slag, skal bli slått med få slag. For den
som meget er gitt, av ham skal meget
kreves, og til den som Herren har be-
trodd meget, av ham vil mennesker
fordre desto mer.

JSO, Lukas 16:16–23 (sammenlign
Lukas 16:16–18)

(Jesus fant en situasjon der lignelsen om
den rike mann og Lasarus kunne fortelles.)

16 Og de sa til ham: Vi har loven og
profetene, men når det gjelder denne
mannen, vil vi ikke ha ham til vår kon-
ge, for han gjør seg selv til dommer
over oss.

17 Da sa Jesus til dem: Loven og pro-
fetene vitner om meg, ja, og alle profe-
tene som har skrevet, ja, inntil Johannes,
har profetert om disse dager.

18 Siden den tid er Guds rike forkynt,
og ethvert menneske som søker sann-
heten, trenger seg inn i det.

19 Og det er lettere for himmelen og
jorden å forgå, enn for en eneste tød-
del av loven å falle bort.

20 Og hvorfor underviser dere i lo-
ven og fornekter det som står skrevet,
og fordømmer han som Faderen har
sendt for å oppfylle loven, så dere alle
kan bli forløst?

21 Uforstandige er dere! For dere har
sagt i deres hjerte: Det er ingen Gud.
Og dere har fordervet den rette vei, og
himmelens rike får gjennomgå deres
vold, og dere forfølger de saktmodige,
og med vold søker dere å ødelegge ri-
ket, og dere tar rikets barn med makt.
Ve dere, horkarer!

22 Og de spottet ham igjen og var
sinte fordi han kalte dem horkarer.

23 Men han fortsatte og sa: Den som
skiller seg av med sin hustru og gifter
seg med en annen, bedriver hor, og den

som gifter seg med henne som en mann
har skilt seg av med, bedriver hor.
Sannelig sier jeg dere, jeg vil sammen-
ligne dere med den rike mann.

JSO, Lukas 17:21 (sammenlign
Lukas 17:20–21)

(Guds rike har allerede kommet.)
21 Heller ikke skal de si: Se her eller

se der! For se Guds rike har allerede
kommet til dere.

JSO, Lukas 17:36–40 (sammenlign
Lukas 17:37)

(Jesus forklarte en lignelse som handlet
om innsamlingen av de rettferdige.)

36 Og de svarte og sa til ham: Hvor,
Herre, skal de tas hen?

37 Og han sa til dem: Der legemet er,
eller med andre ord, hvor de hellige er
samlet, dit vil ørnene samles, eller dit
vil de gjenværende samles sammen.

38 Dette talte han og tilkjennega
innsamlingen av de hellige og om
engler som stiger ned og samler de
gjenblivende, en fra sengen, en fra
kvernstenen, en annen fra marken,
hvor enn han lyster.

39 For sannelig, det skal bli nye him-
ler og en ny jord hvor rettferdighet
skal råde.

40 Og der skal ikke være noe urent
der, for jorden som er blitt gammel, ja,
som en kledning, har tiltatt i fordervel-
se, derfor forsvinner den, og fotskam-
melen forblir helliget, renset fra all synd.

JSO, Lukas 18:27 (sammenlign
Lukas 18:27)

(Å sette sin lit til rikdommer hindrer en
person i å komme inn i Guds rike.)

27 Og han sa til dem: Det er umulig
for dem som setter sin lit til rikdom-
mer å komme inn i Guds rike, men for
den som forsaker de ting som er av
denne verden, er det mulig ved Gud at
han kan komme inn.

JSO, Lukas 21:24–26 (sammenlign
Lukas 21:24–26)

(Jesus forklarte tegnene på sitt komme.)
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24 Nå talte han disse ting til dem om

Jerusalems ødeleggelse. Og da spurte
disiplene hans ham og sa: Mester, for-
tell oss om ditt komme?

25 Og han svarte dem og sa: I den
generasjon når hedningenes tid skal
oppfylles, skal det være tegn i solen og
i månen og i stjernene, og på jorden
skal nasjonene preges av sorg og for-
virring, slik hav og brenninger bul-
drer. Jorden skal også uroes og de
store dyps vann.

26 Menneskenes hjerte svikter dem
av redsel og gru for de ting som skal
komme på jorden. For himmelens
krefter skal rokkes.

JSO, Lukas 21:32 (sammenlign
Lukas 21:32)

(Alt vil oppfylles når hedningenes tid er
oppfylt.)

32 Sannelig sier jeg til dere, denne
generasjon, generasjonen da hednin-
genes tid oppfylles, skal ikke gå bort
før alt er oppfylt.

JSO, Lukas 23:35 (sammenlign
Lukas 23:34)

(Jesus ba om tilgivelse for de romerske
soldatene som korsfestet ham.)

35 Da sa Jesus: Fader, tilgi dem for
de vet ikke hva de gjør. (Det vil si de
soldatene som korsfestet ham,) og de
delte hans klær mellom seg og kastet
lodd om dem.

JSO, Johannes 1:1–34 (sammenlign
Johannes 1:1–34)

(Jesu Kristi evangelium har blitt forkynt
fra begynnelsen. En Elias [Døperen Jo-
hannes] skulle berede veien for Kristus, og
en annen Elias [Kristus] skulle gjenopp-
rette alle ting.)

1 I begynnelsen ble evangeliet forkynt
ved Sønnen. Og evangeliet var ordet,
og ordet var hos Sønnen, og Sønnen var
hos Gud, og Sønnen var av Gud.

2 Den samme var i begynnelsen hos
Gud.

3 Alle ting ble til ved ham og uten

ham er ikke noe blitt til av alt som er
blitt til.

4 I ham var evangeliet, og evangeliet
var livet, og livet var menneskenes lys.

5 Og lyset skinner i verden, og verden
tar ikke i mot det.

6 Det var en mann sendt fra Gud,
hans navn var Johannes.

7 Han kom inn i verden som et vitne,
for å vitne om lyset, for å bære vitnes-
byrd om evangeliet gjennom Sønnen,
til alle, så mennesker kunne tro ved
ham.

8 Han var ikke det lyset, men kom
for å vitne om lyset—

9 som var det sanne lys, som opply-
ser ethvert menneske som kommer
inn i verden,

10 ja, Guds Sønn. Han som var i ver-
den, og verden ble til ved ham, og ver-
den kjente ham ikke.

11 Han kom til sitt eget, og hans
egne tok ikke imot ham.

12 Men alle dem som tok imot ham,
til dem gav han kraft til å bli Guds
sønner, kun de som tror på hans navn.

13 Han ble født, ikke av blod, ei hel-
ler av kjøds vilje, eller av manns vilje,
men av Gud.

14 Og det samme ord ble kjød og
tok bolig iblant oss, og vi så hans
herlighet, den herlighet Den Enbårne
Sønn har fra sin Fader, full av nåde og
sannhet.

15 Johannes bærer vitnesbyrd om
ham og roper og sier: Det var om ham
jeg sa: Han som kommer etter meg, er
foretrukket fremfor meg, for han var
før meg.

16 For i begynnelsen var Ordet, ja,
Sønnen, som ble til kjød, og sent oss av
Faderens vilje. Og alle de som tror på
hans navn skal motta av hans fylde.
Og av hans fylde har vi alle mottatt, ja,
udødelighet og evig liv, gjennom hans
nåde.

17 For loven ble gitt gjennom Moses,
men liv og sannhet kom gjennom
Jesus Kristus.

18 For loven var ifølge et kjødelig
bud, for å ta seg av døden, men evan-
geliet var ifølge et uendelig livs kraft,
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gjennom Jesus Kristus, Den Enbårne
Sønn, som er i Faderens skjød.

19 Og intet menneske har noen gang
sett Gud, med mindre han har båret
vitnesbyrd om Sønnen, for kun gjen-
nom ham kan et menneske bli frelst.

20 Og dette er Johannes’ vitnesbyrd,
da jødene sendte prester og levitter
fra Jerusalem for å spørre ham: Hvem
er du?

21 Og han bekjente og fornektet ikke
at han var Elias, men bekjente og sa:
Jeg er ikke Kristus.

22 Og de spurte ham og sa: Hvordan
er du da Elias? Og han sa: Jeg er ikke
den Elias som skulle gjenopprette alle
ting. Og de spurte ham og sa: Er du
profeten? Og han svarte: Nei.

23 Så sa de til ham: Hvem er du, så vi
kan gi et svar til dem som har sendt
oss. Hva sier du om deg selv?

24 Han sa: Jeg er en røst av en som
roper i ørkenen: Gjør Herrens vei rett
som profeten Jesaja har sagt.

25 Og de som var sendt, var
fariseerne.

26 Og de spurte ham og sa til ham:
Hvorfor døper du da, hvis du ikke er
Kristus, eller Elias som skulle gjen-
opprette alle ting, eller den profeten.

27 Johannes svarte dem og sa: Jeg
døper med vann, men det står en blant
dere som dere ikke kjenner.

28 Det er om ham jeg bærer vites-
byrd. Han er den profeten, ja, Elias
som kommer etter meg, er blitt fore-
trukket fremfor meg, han som jeg ikke
er verdig til å løse skoremmen for,
eller hvis plass jeg ikke er i stand til
å fylle, for han skal døpe, ikke bare
med vann, men med ild og med Den
Hellige Ånd.

29 Den neste dag ser Johannes Jesus
komme til seg, og sier: Se, Guds Lam
som tar bort verdens synd.

30 Og Johannes bar vitnesbyrd om
ham til folket og sa: Det var om ham
jeg sa: Etter meg kommer en mann som
er foretrukket fremfor meg, for han
var før meg, og jeg kjente ham, og at
han skulle åpenbares for Israel, derfor
er jeg kommet og døper med vann.

31 Og Johannes vitnet og sa: Da han
ble døpt av meg, så jeg Ånden dale ned
fra himmelen som en due, og den
dvelte på ham.

32 Og jeg kjente ham, for han som
sendte meg for å døpe med vann, han
sa til meg: Ham du ser Ånden komme
ned og dvele på, han er den som døper
med Den Hellige Ånd.

33 Og jeg så og bærer vitnesbyrd om
at dette er Guds Sønn.

34 Disse ting ble gjort i Betania, på
den andre siden av Jordan der Johan-
nes døpte.

JSO, Johannes 1:42 (sammenlign
Johannes 1:42)

(Kefas betyr “seer” eller “sten”.)
42 Og han bragte ham til Jesus. Og

da Jesus så ham, sa han: Du er Simon
sønn til Jona. Du skal kalles Kefas, som
betyr ved uttydning en seer eller en
sten. Og de var fiskere. Og straks for-
lot de alt og fulgte Jesus.

JSO, Johannes 4:1–4 (sammenlign
Johannes 4:1–2)

(Jesus utfører dåp.)
1 Da nå fariseerne hørte at Jesus vant

og døpte flere disipler enn Johannes,
2 søkte de med enda større iver å

finne en måte å få tatt livet av ham på,
for mange mottok Johannes som en
profet, men de trodde ikke på Jesus.

3 Nå visste Herren dette, selv om
han selv ikke døpte like mange som
hans disipler,

4 for han lot dem tjene som eksem-
pel og de foretrakk hverandre.

JSO, Johannes 4:26 (sammenlign
Johannes 4:24)

(Gud har lovet sin Ånd til sanne troende.)
26 For til slike har Gud lovet sin

Ånd. Og de som tilber ham, må tilbe i
ånd og sannhet.

JSO, Johannes 13:8–10
(sammenlign Johannes 13:8–10)

(Jesus vasket apostlenes føtter.)
8 Peter sa til ham: Du trenger ikke
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vaske mine føtter. Jesus svarte ham:
Hvis jeg ikke vasker deg, har du ikke
del med meg.

9 Simon Peter sa til ham: Herre, ikke
bare mine føtter, men også mine hen-
der og mitt hode.

10 Jesus sa til ham: Han som har vas-
ket sine hender og sitt hode, trenger
ikke annet enn å vaske sine føtter, han er
jo helt ren. Og dere er rene, men ikke
alle. Nå var dette sedvane hos jødene
under deres lov, derfor gjorde Jesus
dette for at loven skulle oppfylles.

JSO, Johannes 14:30 (sammenlign
Johannes 14:30)

(Mørkets fyrste eller Satan er av denne
verden.)

30 Heretter vil jeg ikke tale mye med
dere, for denne mørkets fyrste som er
av denne verden, kommer, men har
ingen makt over meg, men han har
makt over dere.

JSO, Apostlenes gjerninger 9:7
(sammenlign Apostlenes
gjerninger 9:7 og Apostlenes
gjerninger 22:9)

(De som var sammen med Paulus ved
hans omvendelse, så lyset, men de hørte
ikke Herrens røst eller så Herren.)

7 Og de som reiste sammen med
ham, så riktignok lyset og ble redde,
men de hørte ikke røsten til han som
talte til ham.

JSO, Paulus’ brev til romerne 4:16
(sammenlign Paulus’ brev til
romerne 4:16)

(Ved nåde er både tro og gjerninger nød-
vendige for frelse.)

16 Derfor er dere rettferdiggjort ved
tro og gjerninger, ved nåde, for at løf-
tet kunne stå fast for hele ætten, ikke
bare for dem som er av loven, men også
for dem som har Abrahams tro, han
som er alles far.

JSO, Paulus’ brev til romerne
7:5–27 (sammenlign Paulus’ brev
til romerne 7:5–25)

(Kristus har kraft til å forandre menneske-
nes sjeler.)

5 For da vi var i kjødet, virket de
syndige lyster som ikke var ifølge
loven, slik i våre lemmer at vi bar frukt
til døden.

6 Men nå er vi løst fra loven som
vi var fanget under, og vi er døde
for loven, for at vi skal tjene i Åndens
nye vesen, og ikke i bokstavens gamle
vesen.

7 Hva skal vi så si? Er loven synd?
Langt derifra. Nei, jeg hadde ikke kjent
synd bortsett fra ved loven, for jeg had-
de ikke kjent begjær, hvis ikke loven
hadde sagt: Du skal ikke begjære.

8 Men synden benyttet seg av budet
og vakte alle slags begjær i meg. For
uten loven var synden død.

9 For en gang levde jeg uten å bryte
loven, men da Kristi bud kom, våknet
synden til live, og jeg døde.

10 Og da jeg ikke trodde Kristi bud
som kom, som skulle være til liv, så jeg
at det dømte meg til døden.

11 For synden benyttet seg av budet
og fornektet det, og dåret meg og drepte
meg ved det.

12 Likevel så jeg at loven er hellig,
og også budet hellig og rettferdig og
godt.

13 Har da altså det som er godt voldt
meg døden? Langt derifra! Men syn-
den gjorde det, ved at den benyttet
det som er godt til å føre død over
meg, at synd ved budet skulle bli over-
måte syndig.

14 For vi vet at budet er åndelig, men
da jeg var under loven, var jeg ennå
kjødelig, solgt under synd.

15 Men nå er jeg åndelig, for det som
jeg er befalt å gjøre, gjør jeg, og det
som jeg er befalt ikke å tillate, tillater
jeg ikke.

16 For det jeg vet ikke er riktig, vil jeg
ikke gjøre, for det som er synd, hater jeg.

17 Hvis jeg så ikke gjør det som
jeg ikke vil tillate, da gir jeg loven
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medhold i at den er god, og jeg blir
ikke dømt.

18 Nå er det ikke lenger jeg som gjør
synden, men jeg søker å underkue den
synd som bor i meg.

19 For jeg vet at i meg, det vil si i mitt
kjød, bor intet godt; for viljen er i meg,
men viljen til å gjøre det gode finner
jeg ikke, kun i Kristus.

20 For det gode som jeg ville ha gjort
under loven, synes jeg ikke er godt,
derfor gjør jeg det ikke.

21 Men det onde som jeg ikke ville
gjøre under loven, som jeg synes er
godt, det gjør jeg.

22 Nå, hvis jeg ved Kristi hjelp gjør
det, som jeg ikke ville ha gjort under
loven, så er jeg ikke under loven, og
jeg søker ikke lenger å gjøre det som er
galt, men å underkue den synd som
bor i meg.

23 Jeg ser da at under loven, da jeg
ville gjøre godt, så var det onde tilste-
de i meg, for jeg finner glede i Guds
lov etter mitt indre menneske.

24 Og nå ser jeg en annen lov, ja,
Kristi bud som er innprentet i mitt sinn.

25 Men mine lemmer strir mot mitt
sinns lov og tar meg til fange under
syndens lov som er i mine lemmer.

26 Og hvis jeg ikke underkuer den
synd som er i meg, men i kjødet tjener
syndens lov, for et elendig menneske
jeg er! Hvem skal fri meg fra dette
dødens legeme?

27 Jeg takker Gud ved Jesus Kristus
vår Herre, så jeg selv med mitt sinn
tjener Guds lov.

JSO, Paulus’ brev til romerne 8:8
(sammenlign Paulus’ brev til
romerne 8:8)

(De som følger kjødets veier, kan ikke være
Gud til behag.)

8 Så de som er kjødelige kan ikke
være Gud til behag.

JSO, Første brev til korinterne 7:1–2,
5, 26, 29–33 (sammenlign Første
korinterbrev 7:1–2, 5, 26, 29–33)

(Paulus svarte på spørsmål om ekteskap
blant dem som var kalt på misjon.)

1 Nå, når det gjelder de ting dere
skrev om til meg og sa: Det er godt for
en mann ikke å røre en kvinne.

2 Men likevel sier jeg: For å unngå
hor, la hver mann ha sin egen hustru,
og la hver kvinne ha sin egen mann.

5 Hold dere ikke fra hverandre uten
dere har blitt enige om det, for en tid,
så dere kan hengi dere til faste og bønn.
Og kom så sammen igjen, så Satan ikke
skal friste dere fordi dere ikke makter
å være avholdende.

26 Jeg antar derfor at det er godt
for en mann i den nåværende treng-
sel å forbli slik, så han kan gjøre
mer godt.

29 Men jeg taler til dere som er kalt
til å tjene. For dette sier jeg, brødre, den
tid som gjenstår er kort før dere skal
sendes ut for å tjene. Selv de som har
hustruer, skal være som de ikke hadde
noen, for dere er kalt og utvalgt til å
gjøre Herrens arbeide.

30 Og det skal være med dem som
gråter som om de ikke gråt, og de som
gleder seg som om de ikke gledet
seg, og de som kjøper, som om de ikke
eide noe,

31 og de som bruker denne verden,
som de som ikke bruker den, for den-
ne verdens skikkelse forgår.

32 Men jeg vil, mine brødre, at dere
foredler deres kall. Jeg vil dere skal
være fri for bekymringer. For den som
er ugift, har omsorg for de ting som
hører Herren til, hvordan han kan be-
hage Herren, derfor seirer han.

33 Men den som er gift, bekymrer
seg for verdens ting, hvordan han skal
behage sin hustru, derfor er det en for-
skjell, for han blir hindret.

JSO, Første brev til korinterne
15:40 (sammenlign Første brev til
korinterne 15:40)

(Det er tre herlighetsgrader i oppstandel-
sen.)

40 Og det finnes celestiale legemer
og terrestriale legemer og telestiale
legemer, men en herlighet har det
celestiale, en annen har det terrestriale
og en annen det telestiale.
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JSO, Andre brev til korinterne 5:16

(sammenlign Andre brev til
korinterne 5:16)

(Paulus rådet de hellige til ikke å leve etter
kjødet.)

16 Derfor, fra nå av lever vi ikke
lenger etter kjødet, ja, selv om vi en
gang levde etter kjødet, for siden vi
har kjent Kristus, lever vi fra nå av
ikke lenger etter kjødet.

JSO, Paulus’ brev til galaterne
3:19–20
(sammenlign Paulus’ brev til
galaterne 3:19–20)

(Kristus er den nye pakts mellommann. Mo-
seloven [den gamle pakt] og det evige evan-
gelium [den nye pakt] sammenlignes.)

19 Derfor ble loven lagt til for over-
tredelsers skyld, inntil den ætten kom
som løftet gjaldt i den lov som ble gitt
til Moses, som ble ordinert ved englers
hånd til å være en mellommann for
den første pakt (loven).

20 Nå var ikke denne mellommann
en mellommann for den nye pakt, men
det er en mellommann for den nye
pakt, og det er Kristus, slik det står
skrevet i loven om de løfter som er gitt
til Abraham og hans ætt. Nå er Kristus
livets mellommann, for dette er det
løfte som Gud gav til Abraham.

JSO, Paulus’ brev til efeserne 4:26
(sammenlign Paulus’ brev til
efeserne 4:26)

(Urettferdig vrede er synd.)
26 Kan dere være sinte og ikke synde?

La ikke solen gå ned over deres vrede.

JSO, Første brev til tessalonikerne
4:15 (sammenlign Første brev til
tessalonikerne 4:15)

(De rettferdige mennesker som er i live ved
Herrens komme, vil ikke ha noe fortrinn
fremfor de rettferdige døde.)

15 For dette sier vi dere ved Herrens
ord, at de som lever ved Herrens
komme, skal ikke hindre dem som er
sovnet inn før Herrens komme.

JSO, Andre brev til tessalonikerne
2:2–3, 7–9 (sammenlign Andre
brev til tessalonikerne 2:2–9)

(Paulus profeterte om et frafall før Herren
kommer tilbake.)

2 La dere ikke så snart drive fra vett
og sans eller skremme av brev, med
mindre dere mottar det fra oss, eller av
noen ånd eller ved noe ord, som at
Kristi dag er for hånden.

3 La ingen bedra dere på noe vis,
for først skal det komme et frafall, og
syndens menneske åpenbares, forta-
pelsens sønn,

7 For lovløshetens hemmelighet er
alt virksom, og det er han som nå virker,
og Kristus lar ham virke inntil tiden er
inne da han skal bli tatt bort.

8 Og da skal den lovløse åpenbares,
han som Herren skal ødelegge med sin
munns ånde og tilintetgjøre med sin
gjenkomsts lys.

9 Ja, Herren, ja, Jesus, hvis komme
ikke er før det har kommet et frafall,
da Satan har fått virke med all løgnens
kraft, tegn og under,

JSO, Første brev til Timoteus 2:4
(sammenlign Første brev til
Timoteus 2:4)

(Kristus er Den Enbårne Sønn og Mel-
lommann.)

4 Som er villig til å la alle mennesker
bli frelst og komme til kunnskap om
sannheten som er i Jesus Kristus, som
er Guds enbårne Sønn og ordinert til
å være en mellommann mellom Gud
og mennesket, som er én Gud og har
makt over alle mennesker.

JSO, Første brev til Timoteus
6:15–16 (sammenlign Første brev
til Timoteus 6:15–16)

(De som har udødelighetens lys i seg, kan
se Jesus.)

15 Som i sin tid skal vise hvem som
er Den Velsignede og Mektige, Konge-
nes Konge og Herrenes Herre, ham
tilhører ære og udødelighet.

16 Som intet menneske har skuet ei
heller kan skue, som intet menneske
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kan nærme seg, kun han som har udø-
delighetens lys og håp i seg.

JSO, Brevet til hebreerne 1:6–7
(sammenlign Brevet til hebreerne
1:6–7)

(Engler er tjenende ånder.)
6 Og videre, når han bringer den

førstefødte inn i verden, sier han: Og
la alle Guds engler tilbe ham som gjør
sine tjenere til en flammende ild.

7 Og om englene sier han: Engler er
tjenende ånder.

JSO, Brevet til hebreerne 4:3 (sam-
menlign Brevet til hebreerne 4:3)

(Guds verk ble beredt fra verdens grunn-
voll ble lagt.)

3 For vi som har trodd, kommer inn
til hvilen, som han sa: Som jeg har
sverget i min vrede: Hvis de forherder
sine hjerter, skal de ikke komme inn til
min hvile, jeg har også sverget: Hvis
de ikke forherder sine hjerter, skal de
komme inn til min hvile, selv om Guds
verk var beredt (eller fullført) fra ver-
dens grunnvoll ble lagt.

JSO, Brevet til hebreerne 5:7–8
(Et notat i JSO manuskript stadfester at
versene 7 og 8 viser til Melkisedek og ikke
til Kristus. Ellers er teksten i Kong Jakobs
versjon og JSO den samme.)

JSO, Brevet til hebreerne 6:1, 3
(sammenlign Brevet til hebreerne
6:1, 3)

(Kristi prinsipper leder til fullkommenhet.)
1 La oss derfor uten å forlate prin-

sippene i Kristi læresetninger, gå videre
mot det fullkomne, så vi ikke igjen
legger grunnvoll med omvendelse fra
døde gjerninger og tro på Gud.

3 Og vi vil gå videre mot fullkom-
menhet hvis Gud tillater det.

JSO, Brevet til hebreerne 7:3 (sam-
menlign Brevet til hebreerne 7:3)

(Det hellige prestedømme etter Guds Sønns
orden er uten far og mor og har hverken en
begynnelse eller dagers ende.)

3 For denne Melkisedek ble ordinert
til prest etter Guds Sønns orden, hvis
orden var uten far, uten mor, uten æt-
tetavle og hadde hverken dagers be-
gynnelse eller livs ende. Og alle de
som er ordinert til dette prestedøm-
me, er gjort lik med Guds Sønn, og er
prest for bestandig.

JSO, Brevet til hebreerne 7:25–26
(sammenlign Brevet til hebreerne
7:26–27)

(Kristi rolle som mellommann blir forklart.)
25 For en slik høyprest måtte vi ha,

som er hellig, uskyldig, ren, skilt fra
syndere og gjort til hersker over him-
lene,

26 og ikke lik de yppersteprester som
daglig bar frem offer, først for deres
egne synder og så for folkets synder,
for han trengte ikke bære frem offer
for sine egne synder, for han kjente
ikke synd, men for folkets synder. Og
dette gjorde han en gang da han ofret
seg selv.

JSO, Brevet til hebreerne 11:1
(sammenlign Brevet til hebreerne
11:1)

(Tro er full visshet om ting man håper på.)
1 Nå er tro full visshet om det som

håpes på, overbevisning om ting som
ikke sees.

JSO, Brevet til hebreerne 11:35
(sammenlign Brevet til hebreerne
11:35)

(De trofaste som blir pint for Kristi skyld,
får del i den første oppstandelse.)

35 Kvinner fikk sine døde oppreist
til liv igjen, og andre ble pint, uten å ta
imot befrielse, for at de kunne få del i
den første oppstandelse.

JSO, Jakobs brev 1:2 (sammenlign
Jakobs brev 1:2)

(Prøvelser, ikke fristelser, hjelper til med å
helliggjøre oss.)

2 Mine brødre, akt det for bare glede
når dere mottar mange prøvelser.
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JSO, Jakobs brev 2:1 (sammenlign

Jakobs brev 2:1)

(Medlemmer skulle ikke akte en person
høyere enn en annen.)

1 Mine brødre, dere kan ikke ha
tro på vår Herre Jesus Kristus, herlig-
hetens Herre og likevel gjøre forskjell
på folk.

JSO, Peters første brev 3:20
(sammenlign Peters første brev
3:20)

(Noen av åndene i varetekt hadde vært
syndige i Noahs dager.)

20 av hvilke noen hadde vært ulydi-
ge i Noahs dager mens Guds langmo-
dighet ventet, mens arken ble gjort
klar. I denne ble kun noen få, det vil si
åtte sjeler, frelst ved vann.

JSO, Peters første brev 4:6
(sammenlign Peters første brev
4:6)

(Evangeliet blir forkynt til dem som er
døde.)

6 På grunn av dette ble evangeliet
forkynt for dem som er døde, så de
kunne bli dømt som mennesker i kjødet,
men leve i ånden ifølge Guds vilje.

JSO, Peters første brev 4:8
(sammenlign Peters første brev
4:8)

(Kjærligheten holder oss borte fra å synde.)

8 Og fremfor alt ha inderlig kjærlig-
het til hverandre, for kjærlighet hindrer
en mengde synder.

JSO, Johannes første brev 2:1
(sammenlign Johannes første
brev 2:1)

(Kristus vil være vår talsmann hos Fade-
ren hvis vi omvender oss.)

1 Mine små barn, disse ting skriver
jeg til dere for at dere ikke skal synde.
Men hvis noen synder og omvender
seg, har vi en talsmann hos Faderen,
Jesus Kristus, Den rettferdige.

JSO, Johannes første brev 3:9
(sammenlign Johannes første
brev 3:9)

(Den som er født av Gud, fortsetter ikke i
synd.)

9 Den som er født av Gud, forblir
ikke i synd, for Guds Ånd bor i ham,
og han kan ikke forbli i synd, for han
er født av Gud, og har mottatt Forjet-
telsens Hellige Ånd.

JSO, Johannes første brev 4:12
(sammenlign Johannes første
brev 4:12)

(Bare mennesker som tror på Gud kan se
ham.)

12 Intet menneske har noensinne
sett Gud bortsett fra de som tror. Hvis
vi elsker hverandre, blir Gud i oss,
og hans kjærlighet blir fullkommen
i oss.

JSO, Johannes’ åpenbaring 1:1–4
(sammenlign Johannes’
åpenbaring 1:1–4)

(Johannes mottok en åpenbaring fra Jesus
Kristus og bragte den til lederne i de syv
menighetene i Asia.)

1 Åpenbaringen til Johannes, en Guds
tjener, ble gitt til ham av Jesus Kristus,
for å vise til hans tjenere ting som
snart skal skje, så han sendte bud ved
sin engel og kunngjorde det i tegn til
sin tjener Johannes,

2 som vitnet om Guds ord og om
Jesu Kristi vitnesbyrd og om alle ting
han så.

3 Salige er de som leser, og de
som hører og forstår det profetiske
ord og tar vare på de ting som står
skrevet der, for tiden for Herrens
komme er nær.

4 Nå er dette Johannes’ vitnesbyrd
til de syv tjenere som står over de syv
menighetene i Asia. Nåde være med
dere og fred fra ham som er, og som
var og som kommer, han som har
sendt ut sin engel fra sin trone, for å
vitne for dem som er de syv tjenere
over de syv menigheter.



229 Jso, Johannes’ åpenbaring 12:1–17
JSO, Johannes’ åpenbaring 2:22

(sammenlign Johannes’
åpenbaring 2:22)

(De onde vil bli kastet i helvete.)
22 Se, jeg vil kaste henne i helvete,

og de som driver hor med henne, skal
komme i stor trengsel hvis de ikke om-
vender seg fra sine handlinger.

JSO, Johannes’ åpenbaring 5:6
(sammenlign Johannes’
åpenbaring 5:6)

(Guds tolv tjenere blir sendt over hele
jorden.)

6 Og jeg så, og gi akt, midt mellom
tronen og de fire livsvesener og midt
mellom de eldste, stod det et lam
liksom det hadde vært slaktet, det
hadde tolv horn og tolv øyne, som er
Guds tolv tjenere som er sendt over
hele jorden.

JSO, Johannes’ åpenbaring 12:1–17
(sammenlign Johannes’
åpenbaring 12:1–17, Lære og
pakter 77)

(Kvinnen [Kirken], barnet [Guds rike],
jernstaven [Guds ord], dragen [Satan], og
Mikael blir forklart. Striden i himmelen
fortsetter på jorden.)

1 Og det kom til syne et stort tegn
på himmelen, som et bilde på det som
er på jorden; en kvinne kledd med
solen og månen under hennes føtter,
og på hennes hode en krone av tolv
stjerner.

2 Og kvinnen som var med barn,
skrek i barnsnød og fødselsveer.

3 Og hun fødte en guttebarn som
skulle styre alle nasjoner med en jern-
stav, og hennes barn ble tatt opp til
Gud og hans trone.

4 Og et annet tegn ble sett på him-
melen, og se, en stor rød drage som
hadde syv hoder og ti horn og syv kro-
ner på hodet. Og med halen drog den
med seg en tredjedel av himmelens
stjerner og kastet dem til jorden. Og
dragen stod fremfor kvinnen som skulle
føde, klar til å sluke barnet hennes
etter at det var født.

5 Og kvinnen flyktet ut i ørkenen
hvor hun hadde et sted som var gjort i
stand for henne av Gud, for at de der
skulle sørge for henne i ett tusen to
hundre og seksti dager.

6 Og det ble en strid i himmelen;
Mikael og hans engler kjempet mot dra-
gen, og dragen og dens engler kjempet
mot Mikael,

7 og dragen seiret ikke over Mikael,
ei heller over barnet eller kvinnen som
var Guds kirke, som hadde blitt fridd
fra smertene, og frembragt Guds rike
og hans Kristus.

8 Heller ikke ble det funnet noen
plass i himmelen for den store dragen
som ble kastet ut, den gamle slange
kalt djevelen, og også kalt Satan som
forfører hele verden, og hans engler
ble kastet ned med ham.

9 Og jeg hørte en høy røst i himme-
len si: Nå har frelse kommet, og styrke,
og vår Guds rike og makten til hans
Kristus.

10 For våre brødres anklager er kas-
tet ned, han som anklager dem for vår
Gud dag og natt.

11 For de har overvunnet ham ved
Lammets blod og ved deres vitnesbyrds
ord, for de hadde ikke sitt eget liv kjært,
men bevarte sine vitnesbyrd like til
døden. Derfor, fryd dere, himler, og
dere som bor i dem.

12 Og etter disse ting hørte jeg en
annen røst som sa: Ve, jordens innbyg-
gere, ja, og de som bor på øyene i havet!
For djevelen har kommet ned til dere i
stor vrede, fordi han vet at han bare
har kort tid.

13 For da dragen så at den var kastet
ned på jorden, forfulgte den kvinnen
som hadde født guttebarnet.

14 Derfor, til kvinnen ble det gitt
den store ørns to vinger så hun kunne
flykte ut til sitt sted i ørkenen der hun
ble sørget for i en tid og tider og en
halv tid borte fra slangens ansikt.

15 Og slangen sprutet ut av sin munn
vann som en elv etter kvinnen, for at
hun skulle bli revet bort med elven.

16 Og jorden kom kvinnen til hjelp,
og jorden åpnet sin munn og slukte
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elven som dragen hadde sprutet ut av
sin munn.

17 Derfor ble dragen vred på kvinnen
og drog av sted for å føre krig mot de
gjenværende av hennes ætt, som holder
Guds bud og har Jesu Kristi vitnesbyrd.

JSO, Johannes’ åpenbaring 19:15,
21 (sammenlign Johannes’
åpenbaring 19:15, 21)

(Gud bruker Kristi ord for å slå nasjonene.)

15 Og ut av hans munn utgår Guds
ord, og med det vil han slå nasjone-
ne, og han vil styre dem med sin
munns ord og han tråkker vinpressen
med Den Allmektige Guds strenghet
og vrede.

21 Og de gjenværende ble slått
med ordet til ham som satt på hesten,
og hans ord gikk ut fra hans munn,
og alle fuglene ble mettet av deres
kjøtt.
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23. desember 1805
Joseph Smith (1805–1844) 
født i Sharon Vermont. Hans 
far var Joseph Smith sen., 
hans mor Lucy Mack Smith 
(se JS—H 1:3).

Tidlig vår 1820
Profeten Joseph Smith mot-
tok sitt første syn i en lund 
nær sitt hjem i Palmyra i 
Manchester kommune i New 
York (se JS—H 1:15–17).

21.–22. september 1823
Engelen Moroni besøkte 
Joseph Smith og fortalte om 
Mormons boks opptegnelse. 
Joseph så gullplatene som  
lå nedgravd på en høyde 
(Cumorah) (se JS—H 1:27– 
54).

22. september 1827
Joseph Smith mottok gull-
platene av Moroni ved 
Cumorah-høyden (se JS—H 
1:59).

15. mai 1829
Døperen Johannes overdro 
Det aronske prestedømme til 
Joseph Smith og Oliver 
Cowdery i Harmony, Penn-
sylvania (se L&p 13; JS—H 
1:71–72).

Mai 1829
Joseph Smith og Oliver 
Cowdery mottok Det melki-
sedekske prestedømme fra 
Peter, Jakob og Johannes like 
ved Susquehannaelven mel-
lom Harmony, Pennsylvania 
og Colesville, i delstaten 
New York (se L&p 128:20).

Juni 1829
Mormons bok var ferdig 
oversatt. De tre vitner og De 
åtte viter får se gullplatene 
(se 2. Nephi 11:3; 27:12–13; 
L&p 17).

26. mars 1830
Første trykte eksemplarer av 
Mormons bok tilgjengelig i 
Palmyra i delstaten New 
York.

6. april 1830
Kirken organisert i Fayette 
kommune i delstaten New 
York.

September–oktober 1830
De første misjonærer blir 
kalt til å forkynne for lama-
nittene (de innfødte ameri-
kanerne) (se L&p 28; 30; 32).

Desember 1830–januar 1831
De hellige ble beordret til å 
samles i Ohio (se L&p 37; 
38:31–32).

20. juli 1831
Stedet hvor byen Sion (Det 
nye Jerusalem) skal ligge,  
ble åpenbart for profeten 
Joseph Smith (se L&p 57; 
Trosartiklene 1:10).

18. mars 1833
Sidney Rigdon og Frederick 
G. Williams innsatt som råd-
givere i Kirkens president-
skap (se L&p 81, innledning) 
og gitt nøklene til dette siste 
riket (se L&p 90, innledning, 
vers 6).

7. november 1833
De hellige begynte å flykte 
fra mobben i Jackson fylke, 
Missouri. De krysset 
Missourielven og flyktet inn i 
Clay fylke.

5. mai 1834
President Joseph Smith for-
lot Kirtland, Ohio og dro til 
Missouri som leder for Sions 
leir for å hjelpe de hellige 
som var blitt kastet ut av 
Jackson fylke.

14. februar 1835
De tolv apostlers quorum 
ble organisert i Kirtland, 
Ohio (se L&p 107:23–24).

28. februar 1835
Organiseringen av De syttis 
første quorum begynte i 
Kirtland, Ohio (se History of 
the Church, 2:201–202).

17. august 1835
Lære og pakter godkjent 
som et standardverk for 
Kirken i Kirtland, Ohio.

27. mars 1836
Kirtland tempel innviet (se 
L&p 109).

3. april 1836
Jesus Kristus viste seg for 
Joseph Smith og Oliver 
Cowdery i Kirtland tempel. 

Moses, Elias og Elijah viste 
seg og overdro prestedøm-
mets nøkler (se L&p 110).

19. juli 1837
Heber C. Kimball og seks 
andre kom til Liverpool i 
England på Kirkens første 
misjon i Europa.

26. april 1838
Kirkens navn åpenbart (se 
L&p 115:4).

1. desember 1838
Profeten Joseph Smith og 
andre fengslet i Liberty feng-
sel, Clay fylke, Missouri (se 
L&p 121–123).

15. august 1840
Dåp for de døde kunngjort 
offentlig av profeten Joseph 
Smith.

24. oktober 1841
Eldste Orson Hyde innviet 
Palestina til Abrahams barns 
tilbakekomst (se L&p 68:1–3; 
124:128–129).

17. mars 1842
Kvinnenes hjelpeforening 
organisert i Nauvoo, Illinois.

4. mai 1842
Første fullstendige tempel-
begavelser gitt.

27. juni 1844
Joseph Smith og Hyrum 
Smith led martyrdøden i 
Carthage fengsel (se L&p 
135).

4. februar 1846
De hellige i Nauvoo begynte 
å krysse Mississippi-elven 
for å dra vestover. Noen hel-
lige i øststatene seilte fra 
New York, byen til Califor- 
nia med skipet Brooklyn.

16. juli 1846.
Mormonbataljonen vervet 
seg til tjeneste for De forente 
stater i Iowa.

April 1847
President Brigham Youngs 
pionerkompani forlot Winter 
Quarters på vei vestover (se 
L&p 136).

24. juli 1847
President Brigham Young 
ankom Saltsjødalen.
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27. desember 1847
Kirkens konferanse opp-
holdt President Brigham 
Young, eldste Heber C. 
Kimball og eldste Willard 
Richards som Det første pre-
sidentskap.

Mai–juni 1848
Gresshopper i Saltsjødalen 
ødela avlingene. Markene 
ble reddet fra fullstendig 
ødeleggelse da flokker med 
måker spiste opp gresshop-
pene.

9. desember 1849
Søndagsskolen ble organi-
sert av Richard Ballantyne.

15. juni 1850
Deseret News ble utgitt i Salt 
Lake City.

Oktober 1856
Willie og Martins håndkjer-
rekompanier stoppet opp på 
grunn av tidlig snestorm. 
Funnet av utsendte red-
ningsmannskaper fra 
Saltsjødalen.

8. desember 1867
Hjelpeforeningen ble reorga-
nisert under ledelse av 
Brigham Young.

28. november 1869
U n g e  K v i n n e r s 
Nøysomhetsforening, forlø-
peren for Unge kvinners 
program, ble organisert.

10. juni 1875
Unge Menns Gjensidige 
Utdannelsesforening, forlø-
peren for Unge menns pro-
gram, ble organisert.

6. april 1877
St. George tempel ble innvi-
et. President Brigham Young 
mottok en åpenbaring for å 
få bedre orden på preste-
dømsorganisasjonen og 
Sions staver.

25. august 1878
Aurelia Spencer Rogers 
holdt det første primærmøte 
i Farmington, Utah.

10. oktober 1880
John Taylor ble oppholdt 
som Kirkens president. Den 

kostelige perle godkjent som 
standardverk.

14. april 1883
President John Taylor mot-
tok i en åpenbaring at han 
skulle organisere De sytti.

7. april 1889
Wilford Woodruff ble opp-
holdt som Kirkens presi-
dent.

6. oktober 1890
“Manifestet” godkjent på 
generalkonferansen, og det 
betød slutten på flergifte (se 
OE—1).

6. april 1893
President Wilford Woodruff 
innviet Salt Lake tempel. 
Byggingen hadde tatt 40 år.

13. september 1898
Lorenzo Snow ble Kirkens 
president.

17. mai 1899
President Lorenzo Snow ble 
veiledet i en åpenbaring i St. 
George tempel til å legge 
vekt på tiende (se L&p 119).

17. oktober 1901
Joseph F. Smith ble Kirkens 
president.

3. oktober 1918
President Joseph F. Smith 
mottok åpenbaringen om de 
dødes forløsning (se L&p 
138).

23. november 1918
Heber J. Grant ble Kirkens 
president.

April 1936
Kirkens program for sosial-
hjelp innstiftet for å hjelpe 
fattige under den store 
depresjonen. Dette ble 
Kirkens velferdsprogram. 
Det kom som en følge av en 
åpenbaring Heber J. Grant 
hadde mottatt tidligere.

6. april 1941
Assistenter til De tolv kalt 
for første gang.

21. mai 1945
George Albert Smith ble 
Kirkens president.

9. april 1951
David O. McKay ble opp-

holdt som Kirkens presi-
dent.

30. september 1961
Eldste Harold B. Lee kunn-
gjorde under ledelse av Det 
første presidentskap at alle 
programmer i Kirken skulle 
korreleres gjennom preste-
dømmet for å styrke familien 
og den enkelte.

Oktober 1964
Det ble påny lagt vekt på å 
holde familiens hjemmeaf-
ten.

23. januar 1970
Joseph Fielding Smith ble 
Kirkens president.

Januar 1971
Nye tidskrifter i Kirken—
Ensign, New Era og Friend—
ble utgitt.

7. juli 1972
Harold B. Lee ble Kirkens 
president.

30. desember 1973
Spencer W. Kimball ble 
Kirkens president.

3. oktober 1975
President Spencer W. 
Kimball bekjentgjorde en 
reorganisering av De syttis 
første quorum.

3. april 1976
To åpenbaringer ble lagt til 
Den kostelige perle. I 1981 
ble de flyttet og ble til L&p 
137 og 138.

30. september 1978
En åpenbaring som gav alle 
verdige mannlige medlem-
mer rett til å motta preste-
dømmet uten hensyn til rase 
eller hudfarve, ble oppholdt 
av Kirken (se OE—2).

August 1979
Kirken utgav en egen Kong 
Jakobs versjon av Bibelen 
med bibelordbok, kart, fot-
noter og henvisninger (på 
engelsk).

September 1981
Kirken kom med nye utga-
ver av Mormons bok, Lære 
og pakter og Den kostelige 
perle på engelsk.
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Juni 1984
Områdepresidentskap ble 
kalt fra De sytti.

10. november 1985
Ezra Taft Benson ble Kirkens 
president.

1. april 1989
De syttis andre quorum ble 
reorganisert.

5. juni 1994
Howard W. Hunter ble 
Kirkens president.

12. mars 1995
Gordon B. Hinckley ble 
Kirkens president.

1. april 1995
Ordningen med regionalre-
presentanter opphørte. De 
nye lederstillingene ble kalt 
områdeautoriteter.

23. september 1995
“Familien—En erklæring til 
verden” fra Det første presi-
dentskap og De tolv apostler 
ble utgitt.

5. april 1997
Områdeautoriteter ble ordi-
nert til Syttier. De syttis  
tredje, fjerde og femte quo-
rum bekjentgjort.

4. oktober 1997
President Hinckley kunn-
gjorde at det skulle bygges 
mindre templer.

November 1997
Kirken passerte 10 millioner 
medlemmer.

April 1998
President Hinckley kunn-
gjorde at man hadde som 
mål å ha 100 templer i virks-
omhet i år 2 000.
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1. Den hellige lund
Den helllige lund ligger i Palmyra, Manchester 
kommune, i delstaten New York. Denne lunden 
av trær ligger vest for der det lille tømmerhuset 
til familien Smith lå i 1820.
Viktige hendelser: Gud Faderen og hans Sønn 
Jesus Kristus viste seg for profeten Joseph Smith 
i denne lunden (JS—H 1:14–20).

2. Cumorah-høyden og Manchester-
Palmyra-området
Bildet er tatt mot nord, og dette fotografiet viser 
Cumorah-høyden i Manchester i delstaten New 
York. Høyden vises nede i bildets høyre hjørne 
og går til midten av bildet. Den hvite statuen 
som kan sees på øvre del av høyden, er til minne 
om engelen Moroni og Mormons boks  
fremkomst. Cumorah-høyden ligger omtrent 4,8 
kilometer sydvest for Den hellige lund. Nesten 
øverst på bildet ligger Palmyra. Øverst til ven-
stre på bildet ligger Smith-gården og Den hellige 
lund.
Viktige hendelser: Profeten Joseph Smiths familie 
bodde i dette området da han fikk sitt første syn 
(JS—H 1:3). I år 421 e.Kr. grov Moroni ned  
gullplater som inneholdt hans folks hellige histo-
rie i Cumorah-høyden (Morm ord 1:1–11; Morm  
6:6; Moroni 10:1–2). Denne samme Moroni åpen-
barte for Joseph Smith hvor platene lå, på nord-
vestsiden av høyden nær toppen. Moroni leverte 
dem til ham i 1827 (L&p 27:5; 128:20; JS—H 
1:33–35, 51–54, 59).

3. Tømmerhuset til Joseph Smith sen.
Dette er en rekonstruksjon av hjemmet til Joseph 
Smith senior. Huset er oppført på det sted der 
det opprinnelige tømmerhuset lå, like ved 
Palmyra i delstaten New York.
Viktige hendelser: Profeten Joseph Smith satt i 
dette huset og studerte Bibelen da han kjempet 
for å få vite hvilken kirke som var den rette (JS— 
H 1:11–13). Moroni viste seg for Joseph og fort-
alte ham om platene som utgjorde Mormons bok 
(JS—H 1:30–47).

4. Grandin avis- og boktrykkeri
Det restaurerte trykkeriet i den opprinnelige 
Egbert B. Grandin-bygningen var stedet der de 
første eksemplarer av Mormons bok ble trykt i 

1830. Martin Harris pantsatte og solgte en del av 
gården sin for å betale for å få trykt 5000 eksem-
plarer av Mormons bok. Settingen startet i 
august 1829, og de ferdige eksemplarene var til-
gjengelige den 26. mars 1830.
Viktige hendelser: Martin Harris ble bedt om frivil-
lig å avstå eiendommen sin for å betale for  
trykkingen av Mormons bok (L&p 19:26–35).

5. Susquehanna-elven
Dette fotografiet viser Susquehanna-elven i 
Harmony kommune, Pennsylvania.
Viktige hendelser: Joseph Smith jr. kom for første 
gang til Harmony i 1825 for å finne arbeid. Han 
og faren hadde kost og losji her i nærheten i Isaac 
Hales hjem hvor Joseph traff Emma Hale, sin 
fremtidige hustru for første gang (JS—H 1:56–57).  
Joseph og Emma giftet seg den 18. januar 1827. 
Profeten mottok gullplatene den 22. september 
1827 i Manchester, New York, og kort tid senere 
flyttet han sammen med Emma til Harmony hvor 
han begynte å oversette platene i deres lille hjem 
like ved elven. Mens Joseph Smith og Oliver 
Cowdery holdt på med å oversette Mormons 
bok, ønsket de å få vite mer om dåp, og de gikk 
ned til elven for å be til Herren om dette. Som 
svar på deres bønn, viste Johannes døperen seg 
for dem den 15. mai 1829 (JS—H 1:66–74; L&p 
13). Han overdro Det aronske prestedømme til 
Joseph og Oliver. De gikk så ut i denne elven og 
døpte hverandre til syndenes forlatelse. Joseph 
og Oliver ble så befalt av Johannes døperen å 
ordinere hverandre til Det aronske prestedømme. 
Kort tid senere viste Peter, Jakob og Johannes seg 
på elvebredden og overdro Det melkisedekske 
prestedømmet til Joseph og Oliver (L&p  
27:12–13; 128:20).

6. Peter Whitmer seniors tømmerhus
Dette er en rekonstruksjon av tømmerhuset til 
Peter Whitmer senior, bygget på grunnmuren 
der det opprinnelige huset hans stod i Fayette i 
delstaten New York.
Viktige hendelser: Joseph Smith fullførte overset-
telsen av Mormons bok her sent i juni 1829. I sko-
gen like ved hjemmet hans så De tre vitner enge-
len Moroni og gullplatene. Deres vitnesbyrd blir 
nå trykt i alle eksemplarer av Mormons bok. Den 
6. april 1830 var det forsamlet omtrent 60 men-

Disse fotografiene fra viktige steder omtalt i 
Kirkens historie viser steder der tidligere 

siste-dagers-hellige vandret, hvor profeter fra vår 
egen tid levde og underviste og hvor mange hen-
delser fra Skriftene fant sted. For å være til hjelp i 
studiene dine, er hvert fotografi ledsaget av en 
kort tekst. Tallet foran den beskrivende teksten og 
overskriften stemmer overens med bildet med 

samme tall og overskrift. Det første avsnittet etter 
overskriften forklarer hvor fotografiet er tatt, 
hvilke viktige ting man ser og ofte i hvilken ret-
ning man ser. Viktige hendelser fra Skriftene fra 
det området nevnes så sammen med skriftsted-
shenvisninger, så du kan vite hvor du kan lese 
mer om disse hendelsene.
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nesker i Peter Whitmers hjem for å overvære den 
formelle organiseringen av Jesu Kristi Kirke av 
Siste Dagers Hellige. De første møtene og konfer-
ansene i denne unge kirken ble holdt her. Tyve av 
åpenbaringene som står i Lære og pakter, ble 
mottatt i eller i nærheten av Peter Whitmers hjem.

7. Newel K. Whitney og landhandelen
Denne butikken spilte en viktig rolle Kirkens his-
torie i Kirtland. Joseph og Emma Smith bodde 
her en kort stund. Den ble Kirkens hovedkvarter 
i 1832. Flere betydningsfulle åpenbaringer ble 
mottatt her. Profetenes skole ble holdt her i 
butikken fra 24. januar 1833 til en gang i april 
1833.
Viktige hendelser: Profeten Joseph mottok åpen-
baringen om Visdomsordet (L&p 89). Han 
gjorde mye av arbeidet med bibeloversettelsen 
her.

8. Hjemmet til John Johnson
Hjemmet til John og Alice Johnson lå i Hiram i 
delstaten Ohio. Dette rommet er i tredje etasje.
Viktige hendelser: Profeten Joseph Smith og hans 
kone Emma, bodde i dette huset. Joseph og 
Sidney Rigdon mottok i flere andres nærvær det 
forunderlige synet om de tre herlighetsgrader 
den 16. februar 1832 (L&p 76). Profeten Joseph 
arbeidet også på den inspirerte oversettelsen av 
Bibelen i dette huset. Den 24. mars 1832 da 
Joseph og Emma bodde her, ble Joseph og Sidney 
hensynsløst smurt inn med tjære og fjær av en 
mobb apostater og anti-mormonere som banket 
dem opp og etterlot dem bevisstløse.

9. Kirtland tempel
Kirtland tempel ligger i Kirtland i delstaten 
Ohio.
Viktige hendelser: Kirtland tempel var det første 
tempel som ble bygget i denne utdeling (L&p 
88:119; 95). I dette templet hadde Joseph Smith et 
syn der han så det celestiale rike (L&p 137). Det 
ble innviet den 27. mars 1836 (L&p 109). Den 3. 
april 1836 viste Frelseren seg og godtok templet 
som et sted der han ville åpenbare sitt ord til sitt 
folk (L&p 110:1–10). Etter at han hadde vist seg, 
fikk Joseph Smith og Oliver Cowdery besøk av 
Moses, en profet kalt Elias og profeten Elijah, og 
alle gav dem prestedømmets nøkler og viktige 
instruksjoner (L&p 110:11–16). Dette templet 
tjente de hellige i nesten to år før det ble forlatt 
på grunn av forfølgelse.

10.  Dalen Adam-ondi-Ahman
Vi ser østover tvers over dalen Adam-ondi-
Ahman, en rolig vakker dal i det nordvestre 
Missouri like ved Gallatin.
Viktige hendelser: Tre år før han døde kalte Adam 
sine etterkommere inn i denne dalen og gav dem 

sin siste velsignelse (L&p 107:53–56). I 1838 slo 
500 til 1 000 siste-dagers-hellige seg ned i Adam-
ondi-Ahman som nybyggere. De hellige forlot 
dette nybyggerområdet da de ble utvist fra del-
staten Missouri. Før Kristi annet komme i  
herlighet vil Adam og hans rettferdige etterkom-
mere, som innbefatter hellige fra alle utdelinger, 
samle seg i denne dalen for å møte Frelseren (Dan 
7:9–10, 13–14; L&p 27; 107:53–57; 116:1).

11.   Tempeltomten i Far West
Nybyggerområdet i Far West Missouri ble et 
hjem for 3 000–5 000 hellige som søkte tilflukt fra 
forfølgelse i Jackson og Clay fylker. Den 31. okto-
ber 1838 ble Joseph Smith og andre ledere i 
Kirken arrestert, og etter domfellelse i Richmond 
ble de satt i fengsel i Liberty-fengslet. I løpet av 
vinteren 1838–39 ble de siste-dagers-hellige for-
drevet fra Far West og andre områder i Missouri 
og de samlet seg i Illinois.
Viktige hendelser: En tempeltomt ble innviet og 
grunnstenene ble lagt. Syv åpenbaringer som 
er utgitt i Lære og pakter ble mottatt (L&p 
113–115; 117–120). Joseph F. Smith, Kirkens 
sjette president, ble født den 13. november 
1838 i Far West. Far West tjente en kort tid som 
Kirkens hovedkvarter under profeten Joseph 
Smith.

12.  Liberty-fengslet
Dette er et lite fengsel som ligger i Liberty i del-
staten Missouri. Joseph Smith og fem andre brø-
dre satt fengslet bak disse 1,2 m tykke veggene 
fra 1. desember 1838 til 6. april 1839. (Sidney 
Rigdon ble løslatt i slutten av februar.) De var 
innesperret i den nedre del av fengslet eller 
fangekjelleren, og de sov på det kalde stengulvet 
som var dekket av litt halm. Det var lite lys og 
dårlig isolert mot den kalde vinteren.
Viktige hendelser: Profeten Joseph Smith, som ba 
for de tusener av siste-dagers-hellige som ble 
fordrevet fra delstaten Missouri, fikk svar på sin 
bønn og skrev det ned i et brev til de fordrevne 
hellige (L&p 121–123).

13.  Mansion House i Nauvoo
Joseph Smith jr. og hans familie flyttet til  
Mansion House i Nauvoo i august 1843. Senere 
ble en fløy lagt til på østsiden av hovedbygnin-
gen, og huset fikk 22 rom. I begynnelsen av jan-
uar 1844 drev Ebenezer Robinson huset som et 
hotell, og profeten disponerte 6 av rommene til 
sin familie. Huset tjente som et sosialt senter i 
Nauvoo-samfunnet. Viktige øvrighetspersoner 
ble mottatt her av profeten.
Viktige hendelser: Den 27. juni 1844 ble profeten 
Joseph og hans bror Hyrum skutt og drept i 
Carthage i delstaten Illinois, og de døde ble båret 
til dette huset for å ligge her frem til begravelsen. 
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De er begravet på en liten familiekirkegård på 
andre siden av Main Street, vest for det gamle 
tømmerhuset som Joseph bodde i da han kom til 
Nauvoo første gang. Emma Smith bodde i 
Mansion House til 1871. Da flyttet hun inn i 
Nauvoo House hvor hun døde i 1879.

14.  Profeten Joseph Smiths røde murstens-
forretning
Denne rekonstruksjonen av Joseph Smiths forret-
ning og kontor ligger i Nauvoo i delstaten 
Illinois. Det var en av Kirkens viktigste byg-
ninger i Nauvoo-perioden. Den tjente ikke  
bare som en kolonialforretning, den ble også et 
senter for aktiviteter av sosial, økonomisk, poli-
tisk og religiøs art. Joseph Smith hadde kontoret 
sitt i tredje etasje.
Viktige hendelser: Inntil templet stod ferdig tjente 
det øvre rom i forretningen som et rom for ordi-
nanser hvor de første begavelser ble gitt. Den 17. 
mars 1842 organiserte profeten Joseph Kirkens 
kvinner i Kvinnenes hjelpeforening.

15.  Nauvoo tempel
Denne miniatyrmodellen av Nauvoo tempel står 
på den opprinnelige tempeltomten. Templet ble 
bygget i gråhvit klebersten fra området. 
Bygningen var 39 meter lang og 27 meter bred. 
Toppen av tårnet raget 48 meter over bakken. 
Kirkens medlemmer ofret mye for å bygge dette 
vakre templet. Noen arbeidet i flere måneder på 
bygningen, andre gav penger. Selv om det ikke 
stod helt ferdig, ble templet utnyttet maksimalt 
av medlemmer som kom for å få sine ordinanser 
i månedene før de måtte flykte vestover. Mens 
mange hellige forlot Nauvoo tidlig på våren 1846 
under trusler om vold fra mobben, ble det igjen 
et spesielt arbeidslag som skulle gjøre templet 
ferdig. Den 30. april 1846 innviet eldste Orson 
Hyde og eldste Wilford Woodruff og omtrent 20 
andre dette huset til Herren. Templet ble etterlatt 
i september da de siste av Kirkens medlemmer 
ble drevet ut av Nauvoo. Grupper av mobben 
skjendet og besudlet den hellige bygningen. 
Templet ble ødelagt i en brann i oktober 1848.
Viktige hendelser: Generalkonferansen ble avholdt 
i templets møterom den 5. oktober 1845.  
Arbeidet med begavelser begynte den 10. desem-
ber 1845 og fortsatte frem til 7. februar 1846. Mer 
enn 5500 siste-dagers-hellige mottok sine  
begavelser, og mange dåpshandlinger for de 
døde og beseglinger ble utført (se History of the 
Church, 7:xxv).

16.  Carthage fengsel
Fengslet ligger i byen Carthage i delstaten 
Illinois.
Viktige hendelser: Joseph Smith og hans bror 
Hyrum red til Carthage den 24. juni 1844. De ble 

kastet i fengsel her den 25. juni på falske anklag-
er om forræderi. Den 27. juni ble fengslet stormet 
av en mobb på omtrent 100 mann med  
svartmalte ansikter. Både Joseph og Hyrum ble 
skutt og drept, og John Taylor fikk flere skud-
dsår. Utrolig nok ble Willard Richards ikke såret. 
John Taylor skrev senere den inspirerte beretning 
som nå er å finne i Lære og pakter 135.

17.  Utvandringen mot vest
Det var planlagt å sette i gang evakueringen av 
Nauvoo i delstaten Illinois i mars–april, men på 
grunn av trusler fra mobben, ga president 
Brigham Young ordre om at de helliges utvan-
dring over Mississippi-elven skulle starte den 4. 
februar 1846. President Young ble tilbake for å gi 
begavelser til de hellige, og han forlot ikke 
Nauvoo før midt i februar.
Viktige hendelser: Profeten Joseph Smith pro-
feterte før sin død: “Noen av dere vil leve så dere 
kan dra og delta i nybrottsarbeid og bygge byer 
og se at de hellige blir et mektig folk midt i 
Klippefjellene” (History of the Church, 5:85). 
Nesten 12 000 hellige forlot Nauvoo fra februar 
til september 1846. Etter at de hellige hadde for-
latt Winter Quarters og senere bosteder, ble de 
organsert i kompanier på ti, femti og hundre 
under en kompanikaptein (L&p 136:3). I septem-
ber 1846 beleiret en mobb på omtrent 800 mann 
utstyrt med kanoner Nauvoo. Etter flere dagers 
kamper ble de gjenværende hellige tvunget til å 
overgi seg for å redde livet og få en sjanse til å 
krysse elven. Fem til seks hundre menn, kvinner 
og barn krysset elven og slo leir på elvebredden. 
President Brigham Young sendte redningslag 
med forsyninger for å evakuere disse “fattige 
hellige”.

18.  Salt Lake tempel
Noen få dager etter at det første pionerkompani-
et med siste-dagers-hellige hadde kommet inn i 
dalen slo president Brigham Young spaser-
stokken sin i bakken og erklærte: “Her skal vi 
bygge et tempel til vår Gud.” Den 14. februar 
1853 ble det første spadestikk tatt. Den 6. april 
1853 ble hjørnestenene lagt. Templet stod ferdig 
og ble innviet førti år senere den 6. april 1893. 
Det første presidentskap og De tolv apostlers 
quorum møtes her hver uke for å sitte i råd og 
søke veiledning fra Herren i hvordan de skal 
lede og bygge opp Guds rike på jorden.
Viktige hendelser: Herren har utøst åpenbaringens 
ånd her over Kirkens presidenter og andre gener-
alautoriteter, medregnet Offisiell erklæring-2. I 
det siste har Det første presidentskap og De tolvs 
apostlers råd enstemming vedtatt og utgitt 
“Familien—en erklæring til verden”. 
Tempelordinanser utført for både levende og 
avdøde har velsignet millioners liv.
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Adam-ondi-Ahman, 
Missouri, 5:D3

Afrika, 7:E2
Albany, New York, 

1:C3
Amherst, Ohio, 3:C4
Antarktis, 7:E4
Arkansas-elven, 6:D3
Armington 

Schoolhouse Road, 
Palmyra, 2:D3

Asia, 7:F2
Atlanterhavet, 1:D4, 

6:H2
Australia, 7:G3

Boston, 
Massachusetts, 1:D3

Buffalo, New York, 
3:E2

California, 6:A3
California-ruten, 6:B2
Canada, 1:C1, 3:C3, 

3:D2, 6:F1
Canada-elven, 6:D3
Canandaigua Road, 

Palmyra, 2:C3
Carthage, Illinois, 

5:G2
Chagrin-elven, østre 

løp i Kirtland, 4:B1
Chariton-elven, 

Missouri, 5:E2
Chillicothe Road, 

Kirtland, 4:B4
Cleveland, Ohio, 3:C4
Colesville, New York, 

1:B3, 3:H3
Connecticut, 1:C3
Connecticut-elven, 

1:D1
Council Bluffs 

(Kanesville), Iowa, 
5:C1, 6:E2

Cowdery Street, 
Kirtland, 4:A3

Cumorah-høyden, 
Palmyra, 2:C4

Dam, Kirtland, 4:B2
Delaware-elven, 1:B4
Den hellige lund, 

Palmyra, 2:B3

DeWitt, Missouri, 5:E3
Døpested, Kirtland, 

4:B2

Erie-sjøen, 3:C3
Erie-kanalen, New 

York, 2:B2, 3:F1
Europa, 7:E1

Farmington kom-
mune, Palmyra, 
2:A4

Far West, Missouri, 
5:D3, 6:E2

Fayette, New York, 
1:A3, 3:G2, 6:G1

Finger-sjøene, New 
York, 1:A3, 3:G2

Fishing River, 
Missouri, 5:D3

Fort Bridger, 6:C2
Fort Hall, 6:B1
Fort Laramie, 6:C2
Fort Leavenworth, 

5:D4, 6:E2
Fox Road, Palmyra, 

2:A3
Freedom, New York, 

3:F2

Gallatin, Missouri, 
5:D3

Garden Grove, Iowa, 
5:D2

Garveri, Kirtland, 4:B2
Gila-elven, 6:B4
Gilsum, New 

Hampshire, l:D2
Grandin, E. B., tryk-

keri, Palmyra, 2:C2
Grand-elven, 

Missouri, 5:D2
Gravlund, Kirtland, 

4:B3

Harmony, 
Pennsylvania, 1:B3, 
3:H3

Harris, Martin, gård, 
Palmyra, 2:B1

Harris, Martin, hjem, 
Kirtland, 4:D4

Hathaway-bekken, 
Palmyra, 2:B2, 2:D4

Haun’s Mill, Missouri, 
5:D3

Hiram, Ohio, 3:C4
Hudson-elven, New 

York, 1:C3
Huron-sjøen, 3:C1

Illinois, 5:G3, 6:F2
Independence, 

Missouri, 5:D4, 6:E2
Indiana, 6:F2
Indianerterritorium, 

5:B2, 6:C1, 6:D3
Indiske hav, 7:F3
Iowa, 5:E1, 6:E2

Jackson fylke, 
Missouri, 5:D4

Johnson, John, vert-
shus, Kirtland, 4:B2

Joseph Street, 
Kirtland, 4:A4

Kirtland, Ohio, 3:C3, 
6:F2

Kirtland bank, 4:B4
Kirtland tempel, 4:B4
Knight, Joseph senior, 

hjem, Colesville 
kommune, New 
York, 3:H3

Knight, Vinson, hjem, 
Kirtland, 4:A4

Lebanon, New 
Hampshire, 1:D2

Liberty, Missouri, 
5:D4, 6:E2

Los Angeles, 6:A3

Macedon kommune, 
Palmyra, 2:A1

Maine, 1:D2
Manchester kom-

mune, New York, 
1:A3, 2:D3, 3:F2

Markell Road, 
Kirtland, 4:A2

Massachusetts, 1:C3
McIlwaine’s Bend, 

Missouri, 5:E3
Mendon, New York, 

3:F2
Mexico, 6:B3

Mission San Luis Rey, 
6:A4

Mississippi-elven, 
5:G3

Missouri, 5:F3, 6:E3
Missouri-elven, 5:C2, 

5:F4
Montrose, Iowa, 5:F2
Morley, Isaac, gård, 

Kirtland, 4:D1
Mount Pisgah, Iowa, 

5:D1
Mølle, Kirtland, 4:B2

Nauvoo, Illinois, 5:F2, 
6:E2

New Hampshire, 1:D2
New Jersey, 1:B4
New York, byen, 1:C4, 

6:G1
New York, delstaten, 

1:B3, 3:F3, 6:G1
Nord-Amerika, 7:B2
Nord-Atlanteren, 7:D2
Nord-Stillehavet, 7:A2, 

7:H2
Nordre Platte-elven, 

6:C2
Norwich, Vermont, 

1:D2

Ohio, 3:B4, 6:F2
Ontario-sjøen, 1:A2, 

3:E1
Ontario fylke, New 

York, 2:A3, 2:C3
Orange, Ohio, 3:C4
Oregon-territoriet, 

6:A1

Palmyra kommune, 
New York, 1:A3, 
2:D1, 3:F2

Palmyra landsby, New 
York, 2:C2

Pecos-elven, 6:C4
Pennsylvania, 1:B3, 

3:E3, 6:G2
Perrysburg, New 

York, 3:E2
Philadelphia, 

Pennsylvania, 1:B4, 
6:G2

Platte-elven, 5:B1
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Pottaskefabrikk, 
Kirtland, 4:B3

Pratt, Parley P., hjem, 
Kirtland, 4:A3

Pueblo, 6:C3

Quincy, Illinois, 5:F2, 
6:E2

Ramus, Illinois, 5:G2
Red Creek, Palmyra, 

2:D2
Rhode Island, 1:D3
Richmond, Missouri, 

5:D4
Rigdon, Sidney, hjem, 

Kirtland, 4:B4
Rio Grande, elven, 

6:C4
Rochester, New York, 

3:F1

Sacramento, 6:A2
Sagbruk, Kirtland, 

4:B2
Salem, Massachusetts, 

1:D3
Salt Lake City, 6:B2

San Bernardino, 6:B3
San Diego, 6:A4
San Francisco, 6:A2
Santa Fe, 6:C3
Sentral-amerika, 7:B2
Sharon, Vermont, 1:C2
Shoal Creek, Missouri, 

5:D3
Skole, Kirtland, 4:B3
Smith, Alvin, gravst-

ed, Palmyra, 2:C2
Smith, Hyrum, hjem, 

Kirtland, 4:B4
Smith, Joseph junior, 

hjem, 3:H3, 4:B3
Smith, Joseph junior, 

landhandel, 
Kirtland, 4:B3

Smith, Joseph senior, 
gård, Palmyra, 2:B3

Smith, Joseph senior, 
tømmerhus, 
Palmyra, 2:B3

Smith, Joseph senior, 
bindingsverkshus, 
Palmyra, 2:B3

Snake River, 6:B1
South Bainbridge, 

New York, 3:H3
Springfield, Illinois, 

5:H2
St. Louis, Missouri, 

5:H4
Stafford Road, 

Palmyra-området, 
2:B4

Stillehavet, 6:A1, 7:A3
Store Saltsjø, 6:B2
Susquehanna-elven, 

Pennsylvania, 1:A4, 
3:G3

Syd-Amerika, 7:C3
Syd-Atlanteren, 7:D4
Syd-Stillehavet, 7:A4
Søndre Platte-elven, 

6:C2

Teglverk, Kirtland, 
4:A2

Thompson, Ohio, 3:D3
Topsfield, 

Massachusetts, 1:D3

Toronto, Canada, 3:E1
Trykkeri, Kirtland, 

4:B4
Tucson, 6:B4
Tunbridge, Vermont, 

1:C2

Vermont, 1:C2

Washington D.C., 6:G2
Wayne fylke, New 

York, 2:A3, 2:C2
Whitingham, 

Vermont, 1:C3
Whitney, Newel K., 

forretning, Kirtland, 
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KART OG ALFABETISK LISTE OVER STEDSNAVN

Den alfabetiske listen over stedsnavn kan 
hjelpe deg til å finne et spesielt sted på 

kartene. Hvert oppslagsord angir et kartnum-
mer etterfulgt av en kartreferanse, en kombinas-
jon av en bokstav og et tall. Fort Hall er for 
eksempel angitt som 6:B1, dvs kart 6, rute B1. 
Du kan finne frem til ruter på hvert kart ved å 
referere til koordinatene øverst og på siden av 
kartet. Alternative stedsnavn er oppgitt i par-
entes, for eksempel Council Bluffs (Kanesville).

Her følger en nøkkel til hjelp for å forstå forskjel-
lige symboler og skrifttyper brukt på kartene. 
Hvert enkelt kart kan også ha en kartnøkkel som 
forklarer tilleggssymboler som kun angår dette 
spesielle kartet:
  En rød prikk angir en by eller en landsby. 

En linje kan noen ganger være trukket fra 
prikken og til navnet på byen eller stedet.

Atlanterhavet  Denne skrifttypen brukes for 
å angi geografiske steder, slik 
som hav, sjøer, innsjøer, elver, 
fjell, villmark, daler, ørkener 
og øyer.

Palmyra    Denne skrifttypen brukes til 
alle byer og landsbyer.

N E W   Y O R K   Denne skrifttypen brukes på 
mindre politiske inndeliger, 
som regioner, delstater og 
territorier.

C A N A D A   Denne skrifttypen brukes for 
større politiske inndelinger, 
som nasjoner, land og konti-
nenter.

1. DE NORDØSTRE FORENTE STATER

2. PALMYRA OG MANCHESTER 1820–31

3. DELSTATENE NEW YORK, 
PENNSYLVANIA OG OHIO I USA

4.  KIRTLAND, OHIO, 1830–38

5. DELSTATENE MISSOURI, ILLINOIS OG 
IOWA I USA

6. KIRKENS FLYTTING VESTOVER

7. VERDENSKART

De følgende kart kan være til hjelp for 
bedre å forstå Jesu Kristi Kirke av Siste 

Dagers Helliges tidligste historie og de 
skrifter som har blitt åpenbart av profeten 

Joseph Smith og hans etterfølgere. Ved å 
kjenne geografien og landområdene som 
blir omtalt i Skriftene, kan du bedre forstå 
de begivenheter som har funnet sted.
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K A RT  O G  F O T O G R A F I E R 
F R A S T E D E R 

O M TA LT  I  B I B E L E N



1. Elven Nilen og Egypt
Vegetasjon som vokser langs Nilens bredder. 
Bakenfor ligger de tørre ørkenområdene som 
dekker det meste av Egypt.
Viktige hendelser: Landet ble oppdaget av  
Egyptus (Abr 1:23–25). Abraham dro til Egypt 
(1M 12:10–20; Abr 2:21–25). Josef ble solgt til 
Egypt, ble satt til å styre og reddet familien sin 
fra hungersnød (1M 37; 39–46). Jakobs etterkom-
mere levde i Egypt (1M 47; 2 M 1; 12:40). Faraos 
datter fant spebarnet Moses i elven Nilen og 
oppfostret ham (2M 2:1–10). Moses ledet israelit-
tene ut av Egypt (2M 3–14). Maria, Josef og Jesus 
dro til Egypt for en stund for å slippe unna 
Herodes (Mat 2:13–15, 19–21). I de siste dager vil 
egypterne kjenne Herren, og Herren vil velsigne 
Egypt (Jes 19:20–25). (Se Alfabetisk emneregister, 
“Egypt”.)
2. Sinai-fjellet (Horeb) og Sinai-ørkenen
De største fjellene er Jebel Musa-toppene (Moses’ 
fjell). Det er flere topper som kan være Sinai- 
fjellet. Jebel Musa er et av de steder mange tror 
det er.
Viktige hendelser: Gud viste seg for Moses og gav 
ham De ti bud (2M 19–20). Moses, Aron, to av 
Arons sønner og 70 eldster så og samtalte med 
Gud (2M 24:9–12). Gud ga Moses veiledning i 
hvordan tabernaklet skulle bygges (2M 25–28; 
30–31). Israelittene tilba en gullkalv de hadde 
overtalt Aron til å lage (2M 32:1–8). Elias (Elijah) 
flyktet til dette landet fra Jisre’el-dalen hvor 
dronning Jesabel bodde (1 Kong 19:1–18). Dette 
er også stedet der Elias (Elijah) talte med Gud  
(1 Kong 19:8–19). (Se Alfabetisk emneregister, 
“Sinai, fjellet”.)
3. Judea-ørkenen og Dødehavet
Bildet er tatt mot sydøst og innover Judea-
ørkenen. I bakgrunnen skimter vi Dødehavet.
Viktige hendelser: Judea-ørkenen var et viktig til-
fluktssted i mange perioder tidlig i historien. 
David skjulte seg for Kong Saul (1 Sam 26:1–3). 
Jesus fastet i 40 dager og 40 netter (Mat 4:1–11; 
Mark 1:12–13). Jesus brukte veistrekningen fra 
Jerusalem til Jeriko gjennom Judea-ørkenen, ste-
det for lignelsen om den barmhjertige samaritan, 
fordi ensomme reisende var et lett bytte i det 
området (Luk 10:25–37). (Se Alfabetisk emnere-
gister, “Dødehavet”.)

4. Kades-Barnea
Bildet er tatt mot nordøst hvor Kades-Barnea lig-
ger i en ørkendal (wadi) eller et elveleie som bare 
periodevis fører vann. Den elven som renner her 
i regntiden, gjør dette til et fuktig og fruktbart 
sted i Zin-ørkenen.
Viktige hendelser: Dette kan være det sted hvorfra 
Moses sendte ut 12 menn for å spionere i 
Kana’ans land (4M 13:17–30). Dette stedet tjente 
som base for israelittene i nesten 38 av de 40 
årene de vandret omkring i ørkenen (5M 2:14). 
Mirjam døde og ble også begravet her  (4M 20:1). 
Dette er stedet der Korah gjorde opprør, hvor fol-
ket knurret og der Arons stav spiret (4M 16–17). 
Like her i nærheten slo Moses på klippen og den 
gav fra seg vann (5M 20:7–11).

5. Patriarkenes gravkammer
Ett av de mest berømte byggverk i hele Det hel-
lige land. Det ble reist i Hebron av Kong Herodes 
over der man mente Makpelahulen lå, og som 
Abraham og familien hans hadde kjøpt til grav-
sted (1M 23).
Viktige hendelser: Saras (1M 23) og Abrahams 
gravsted (1M 25:9). Isak, Rebekka og Lea ble  
også gravlagt her (1M 49:30–31). Jakobs legeme 
ble bragt fra Egypt til Kana’an og gravlagt i 
hulen (1M 50).
6. Fjell-landet i Judea
Fjell-landet i Judea er omtrent 55 kilometer langt 
og 25 kilometer bredt. Mye av landskapet er ste-
nete og lite egnet for jordbruk. Fjellene er brutt 
opp av daler hvor jorden er ganske fruktbar. 
Israelittene i tidlige tider bodde i dette fjell-lan-
det og brukte det som beskyttelse mot angripere. 
Jerusalem ligger i dette området.
Viktige hendelser: Herren lovet dette landet til 
Abraham og hans etterkommere (1M 13:14–18; 
17:8). Sara og Abraham ble gravlagt i Makpela-
hulen i Hebron (1M 23:19; 25:9). David erobret 
Jerusalem fra jebusittene (2 Sam 5:4–9). Flere 
begivenheter fra gammeltestamentlig tid skal 
ifølge Skriftene ha funnet sted i dette fjell-landet 
enn på noe annet sted.
7. Betlehem
Dette fotografiet viser stenete åssider og beite-
marker i forgrunnen med dagens by Betlehem i 
bakgrunnen.

Disse fotografiene fra viktige steder omtalt i 
Skriftene, viser områder hvor Jesus vandret, 

hvor hans profeter levde og underviste, og hvor 
mange hendelser i Skriftene fant sted. Som en 
hjelp i dine studier, følger det en kort beskrivelse 
til hvert fotografi. Beskrivelsens nummer og over-
skrift står til fotografiet med samme nummer. Det 

første avsnittet i beskrivelsen forklarer hvor foto-
grafiet er tatt, viktige ting å legge merke til og ofte 
i hvilken retning fotografiet er tatt. Så nevnes de 
viktigste hendelser fra Skriftene fra dette området 
sammen med skriftstedshenvisninger, så du kan 
vite hvor du kan lese mer om disse hendelsene.
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Viktige hendelser: Rakel ble gravlagt like i nærhe-
ten (1M 35:16–20). Rut og Boas levde her (Rut 
1:19–2:4). Kong David ble født og salvet til konge 
her (1 Sam 16:1–13). Frelseren ble født her, og  
hyrdene og de vise menn tilba ham (Mat 2:1–11; 
Luk 2:4–16). (Se Alfabetisk emneregister, “Bet-
lehem”.)

8. Jerusalem
Bildet er tatt mot nord. Midt på bildet er det en 
muslimsk helligdom med gullbelagt kuppel, kalt 
Klippemoskeen. I oldtiden tilba jødene i det tem-
plet som lå her. Murene ved Klippemoskeen 
omgir byen Jerusalem. Til høyre for muren ligger 
Kidron-dalen. Lengst til høyre er Oljeberget. Mot 
nord, bak Klippemoskeen finnes muligens det 
sted der Golgata lå.
Viktige hendelser: Jerusalem ble i oldtiden kalt 
Salem (Sal 76:2). Abraham betalte tiende til 
Melkisedek (1M 14:18–20). Abraham kom for å 
ofre Isak (1M 22:2–14). Kong David tok  
Jerusalem fra jebusittene (2 Sam 5:4–9). Kong 
Salomo bygget et tempel (1 Kong 6–7). Lehi for-
lot byen for å dra til et lovet land (1 Nephi 1:4; 2). 
Frelseren virket her, sonet for våre synder og 
oppstod (Mat 21–28). Slik Frelseren profeterte, 
ble Jerusalem ødelagt kort etter hans død. (JS— 
M 1:3–20). Jerusalem vil invaderes i de siste 
dager (Esek 38–39; Joel 2–4; Åp 11; 16). Frelseren 
vil vise seg her like før sitt annet komme (Sak 
12–14; L&p 45:48–53). (Se Alfabetisk emneregis-
ter, “Jerusalem”, “Salem”.)

9. Herodes’ tempel
Dette bildet viser en nåtidsmodell av Herodes’ 
tempel slik man trodde det var i år 67 f.Kr. 
Muren som omslutter templet, avskjermer Det 
aller helligste, Det hellige og tre store forgårder.
Viktige hendelser: Josef og Maria førte Frelseren til 
templet da han var et spedbarn (Luk 2:22–38). 
Frelseren underviste i templet som 12-åring (Luk 
2:41–46). Han drev pengevekslerne ut av templet 
(Mat 21:12–13) og profeterte om templets ødeleg-
gelse (Mat 24:1–2). Et fremtidig tempel vil bli 
bygget i Jerusalem (Esek 40–48; Sak 8:7–9).

(Se Alfabetisk emneregister, “Tempel, Herrens 
hus”.)

10. Trappene til templet
Tempelområdet er inndelt i forgårder, og de ytre 
forgårdene var lavest nede. Tilbedere kom inn 
gjennom forskjellige porter, også de som førte 
oppover disse trappene inn i de ytre forgårder og 
så inn i de indre forgårder. Mennesker i tusentall 
har gjennom tidene gått oppover disse trappene, 
også Guds Sønn. Når Titus’ hær ødela templet i 
år 70 e.Kr., ble trappene dekket med sammen-

styrtet masse. De kom til syne igjen ved utgra-
vingene av deler av det gamle Jerusalem.
Viktige hendelser: Esekiel så i et syn størrelsen og 
formen på fremtidens tempel (Esek 40). (Se 
Alfabetisk emneregister, “Tempel, Herrens 
hus”.)

11. Oljeberget, Orson Hyde-parken
Bildet er tatt sydvestover fra Orson Hyde-parken 
på Oljeberget mot Jerusalem. I Oljebergets vest-
hellinger ligger Getsemane-hagen. Den 24. 
Oktober 1841 gikk Orson Hyde opp på Oljeberget 
og fremsa en profetisk innvielsesbønn for 
Abrahams barns tilbakekomst og for byg gingen 
av templet.
Viktige hendelser: Romerne ødela Jerusalem i år 70 
e.Kr. slik Frelseren hadde forutsagt (se JS—M 
1:23). Frelseren vil nok en gang stå på Oljeberget 
før han vil vise seg for hele verden. (Se Sak 
14:3–5; L&p 45:48–53; 133:19–20; Alfabetisk 
emneregister, “Oljeberget”.)

12. Getsemane hage
Dette fotografiet av et gammelt oliventre ble tatt 
der man ifølge tradisjonen mener Getsemane-
hagen lå. Et sted like i nærheten ba Frelseren 
etter å ha forlatt “salen ovenpå” den natten han 
ble forrådt.
Viktige hendelser: Her begynte Jesus Kristus å  
lide for menneskehetens synder (Mat 26:36–44; 
Mark 14:32–41; L&p 19:16–19). Etter at han 
hadde bedt ble han forrådt av Judas Iskariot, og  
disiplene forlot ham etter at han ble arrestert i  
hagen (Mark 14:50). (Se Alfabetisk emneregister, 
“Getsemane”.)

13. Golgata
Dette fjellet ligner en hodeskalle, og det ligger 
like utenfor Damaskus-porten i Jerusalem. Dette 
er muligens stedet der Jesus ble korsfestet.
Viktige hendelser: Etter at Jesus hadde blitt pisket 
og hånet, ble han ført til “et sted som kalles 
Golgata—det betyr Hodeskalle-stedet” hvor han 
ble korsfestet (Mat 27:26–35; Joh 19:17–18). (Se 
Alfabetisk emneregister, “Golgata”.)

14. Graven i hagen
Dette er ifølge tradisjonen det sted Frelseren ble 
gravlagt. Flere profeter fra vår egen tid har følt at 
Frelserens legeme ble lagt ned i denne graven.
Viktige hendelser: Etter at Frelseren døde på korset 
ble legemet hans plassert i en ny grav som var 
hogd ut av fjellet (Mat 27:57–60). På den tredje 
dag dro flere kvinner til graven, og de oppdaget 
at Frelserens legeme ikke var der (Mat 28:1; Joh 
20:1–2). Apostlene Peter og Johannes dro også til 
graven og så at Frelserens legeme ikke var der 
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(Joh 20:2–9). Den oppstandne Frelser viste seg for 
Maria Magdalena (Joh 20:11–18).

15. Jeriko
Dette fotografiet viser vegetasjon i dagens Jeriko. 
I oldtiden var det en by omgitt av bymurer i 
Jordan-dalen, 251 meter under havet. I dag er det 
et rikt jordbruksområde med daddelpalmer og 
frodige sitrus-lunder. I bakgrunnen ligger ifølge 
tradisjonen Fristelsens berg (Mat 4:1–11).
Viktige hendelser: Like ved dette stedet krysset 
Josva og Israels barn Jordan-elven for første 
gang, og gikk inn i det lovede land (Jos 2:1–3; 
3:14–16). På mirakuløst vis fikk Herren murene 
til å falle fremfor israelittenes styrker (Jos 6; se 
også Heb 11:30). Josva uttalte en forbannelse 
over byen (Jos 6:26), som ble oppfylt (1 Kong 
16:34). Senere gjorde Elisa Jerikos’ vann friskt  
(2 Kong 2:18–22). På vei til sitt siste besøk i 
Jerusalem passerte Herren forbi her og helbredet 
den blinde Bartimeus og oppholdt seg hos 
Sakkeus som var overtoller (Mark 10:46–52; Luk 
18:35–43; 19:1–10). Veien til Jeriko fra Jerusalem 
ble nevnt i lignelsen om den barmhjertige sama-
ritan (Luk 10:30–37). (Se Alfabetisk emneregister, 
“Jeriko”.)

16. Silo
Når en her ser vestover ligger ruinene til oldtids-
byen litt til venstre for midten. De ligger på en 
liten rund åsrygg omgitt av høyere åsrygger.
Viktige hendelser: Israels stammer samlet seg her 
og fikk tildelt sin del av territoriet (Jos 18–22). 
Tabernaklet og Paktens ark ble satt opp her og 
ble her i flere hundre år (Jos 18:1). Her ba Hanna 
og viet sin sønn Samuel til Herrens tjeneste  
(1 Sam 1). Israelittene tok arken fra Silo og ble 
nedkjempet av filisterne som bemektiget seg 
arken (1 Sam 4:1–11).

17. Garisim-fjellet og Ebal-fjellet
Bildet er tatt mot vest. Til venstre er Garisim-
fjellet og til høyre Ebal-fjellet. På dette bildet ser 
vi dagens Nablus. Oldtidsbyen Sikem lå nede i 
dalen mellom de to fjellene (like til høyre for 
bildet).
Viktige hendelser: Abraham slo leir ved Sikem  
(1M 12:6–7). Jakob slo leir her og kjøpte et jord-
stykke (1M 33:18–20). Garisim-fjellet var velsig-
nelsens fjell, mens Ebal-fjellet ble forbannelsens 
fjell (5M 27–28). Josva reiste et monument som 
besto av Moseloven, og han leste så loven for 
israelittene (Jos 8:30–35). Josefs ben er gravlagt i 
Sikem (Jos 24:32).

18. Dotan i Samaria
Denne delen av Det hellige land kjennetegnes av 
åskammer og daler. Det er godt beiteland. Da 

israelittene slo seg ned i landet, ble området gitt 
til Manasse.
Viktige hendelser: Josef ble solgt til Egypt i 
Dotan-dalen (1M 37:12–28). Obadja reddet hun-
dre profeter ved å gjemme dem i huler da 
Jesabel prøvde å drepe Israels profeter (1 Kong 
18:13). Den syriske hær omringet Elisa og hans 
tjener som Herren reddet på mirakuløst vis  
(2 Kong 6:13–23).

19. Cesarea over Sarons slette og til Karmel
Bildet er tatt nordover og tvers over oldtidshav-
nen i Cesarea. Også øverst i bildet Karmel-
fjellkjeden.
Viktige hendelser:  Elias (Elijah) utfordrer de fal-
ske profeter ved Karmel-fjellet (1 Kong 18). Via 
Maris (Sjøveien), en viktig vei i oldtiden, lå øst 
for Cesarea. Etter å ha mottatt et forunderlig 
syn mens han oppholdt seg i Joppe, begynte 
Peter sitt virke blant hedningene ved å under-
vise en romersk høvedsmann som het  
Kornelius i Cesarea (Apg 10). Filip underviste 
og bodde her og hadde fire døtre som profeter-
te (Apg 8:40; 21:8–9). Paulus satt fengslet i byen 
i to år (Apg 23–26). Han forkynte for Felix, 
Festus og Herodes Agrippa II, som sa: “Det 
mangler lite på at du overtaler meg til å bli en 
kristen” (Apg 26:28).

20. Joppe
Bildet er tatt mot nordvest over havnebyen 
Joppe.
Viktige hendelser: Jonas dro til Joppe for å ta et 
skip til Tarsis (Jon 1:1–3). Joppe var den havn 
Salomo og senere Serubabbel brukte når de frak-
tet tømmer fra sedertreskogene i Libanon for å 
bygge deres templer (2 Krøn 2:15; Esra 3:7). Her 
oppreiste Peter Tabita, eller også kalt Dorka, fra 
de døde (Apg 9:36–43). Peter hadde også et syn 
om rene og urene dyr, og behovet for å begynne 
å virke blant hedningene ble åpenbart for ham 
(Apg 10). Orson Hyde kom hit for å innvie Det 
hellige land i 1841.

21. Jisre’el-dalen
Bildet er tatt vestover fra toppen av Tabor-fjellet 
mot en del av Jisre’el-dalen. Selv om man ofte 
tenker seg Jisre’el-dalen som en stor dal, er den 
faktisk en rekke daler som forbinder Akko-
sletten med Jordan-dalen og området rundt 
Galilea-sjøen. Megiddo-dalen for eksempel, lig-
ger vest i denne dalen. Jisre’el-dalen var hove-
druten gjennom Det hellige land mellom 
Middelhavet i vest og Jordan-dalen i øst.
Viktige hendelser: Hovedveien som forbandt 
Egypt og Mesopotamia, gikk gjennom denne 
dalen, og mange slag ble utkjempet her (Dom 
1:22–27; 5:19; 2 Kong 23:29–30). Den siste store 
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konflikt i dette landet begynner med slaget ved 
Harmageddon som vil bli utkjempet kort tid før 
Frelserens annet komme, og navnet stammer fra 
Har Megiddon eller Mergiddo-fjellet (Esek 38; 
Joel 4:9–14; Sak 14:2–5; Åp 16:14–16).

22. Tabor-fjellet

Bildet er tatt i nordvestlig retning. Lavlandet 
som omgir Tabor-fjellet er Jisre’el-dalen, også 
kjent som Esdralon-sletten. Nasaret ligger i åsene 
på den andre siden av Tabor-fjellet.
Viktige hendelser: Debora og Barak samlet  
Herrens styrker mot Jabin, kongen av Hasor 
(Dom 4:4–14). Tabor-fjellet er ifølge én tradisjon 
det fjellet der Frelseren ble forklaret (Mat 17:1–9), 
en annen mulighet er Hermon-fjellet. (Se 
Alfabetisk emneregister, “Forklarelse”.)

23. Galilea-sjøen og Saligprisningenes berg
Bildet er tatt i sydvestlig retning over det nord-
vestlige hjørnet av Galilea-sjøen, en ferskvanns-
innsjø. Fjellet midt i forgrunnen er ifølge tradisjo-
nen Saligprisningenes fjell. Kapernaum ligger til 
venstre utenfor fotografiet. Tiberias ligger på 
strandlinjen lengst til venstre for bildet.
Viktige hendelser: Frelseren tilbragte det meste av 
sin tjenestegjerning på jorden i denne regionen. 
Her både kalte og ordinerte han De tolv apostler 
(Mat 4:18–22; 10:1–4; Mark 1:16–20; 2:13–14; 3:7; 
13–19; Luk 5:1–11), holdt Bergprekenen (Mat 5–7) 
underviste i lignelser (Mat 13:1–52; Mark 4:1–34). 
Han utførte følgende mirakler: Han helbredet en 
spedalsk (Mat 8:1–4), stillet stormen (Mat 8:23–
27), jaget ut onde ånder av en ung mann og 
sendte dem i en svineflokk som styrtet ned i 
sjøen (Mark 5:1–15), oppreiste Jairus’ datter fra 
de døde (Mat 9:18–19, 23–26; Mark 5:22–24, 
35–43), mettet de fem tusen og de fire tusen (Mat 
14:14–21; 15:32–38), befalte sine disipler å kaste 
ut sine garn, og de fikk mye fisk (Luk 5:1–6), 
helbredet mange mennesker (Mat 15:29–31; Mark 
3:7–12) og viste seg etter oppstandelsen for å 
undervise sine displer (Mark 14:27–28; 16:7; Joh 
21:1–23). (Se Alfabetisk emneregister, “Galilea”.)

24. Kapernaum
Kapernaum som ligger ved nordbredden av 
Galilea-sjøen, var sentrum for Jesu tjenestegjer-
ning i Galilea. (Mat 9:1–2; Mark 2:1–5). Dette var 
en yrende fiskeby og handelssenter både for 
hedninger og jøder. Folketallet i det første århun-
dre var trolig aldri over 1000. Kapernaum var et 
krysningspunkt for viktige handelsruter omgitt 
av rik dyrkingsjord. Romerske soldater bygde 
badehus og lagerhus her, og de bidro til en orga-
nisert sosial struktur med solide offentlige byg-
ninger. Til tross for de mange mirakler som ble 
utført her, avviste folk stort sett Frelserens tjene-

stegjerning, derfor forbannet Jesus byen (Mat 
11:20, 23–24). I sin tid falt Kapernaum i ruiner og 
er fortsatt ubebodd.
Viktige hendelser: Kapernaum var kjent som 
Frelserens egen by (Mat 9:1–2; Mark 2:1–5). Han 
utførte mange mirakler på dette stedet. Han hel-
bredet for eksempel mange mennesker. (Mark 
1:32–34), innbefattet tjeneren til en romersk 
høvedsmann (Luk 7:1–10), Peters svigermor 
(Mark 1:21, 29–31), den lamme, hvis seng ble 
heist ned gjennom taket (Mark 2:1–12), og man-
nen som hadde en vissen hånd (Mat 12:9–13). 
Her kastet også Jesus ut mange onde ånder 
(Mark 1:21–28, 32–34), oppreiste Jairus’ datter fra 
de døde (Mark 5:22–24, 35–43) og holdt talen om 
livets brød i synagogen i Kapernaum (Joh  
6:24–59). Frelseren befalte også Peter å fange en 
fisk fra Galilea-sjøen, åpne fiskens munn og 
finne en mynt som han skulle betale skatt med 
(Mat 17:24–27).

25. Jordan-elven
Jordan-elven har sitt utspring nord for Galilea-
sjøen. Den renner ut i denne og fortsetter så syd-
over til Dødehavet.

Viktige hendelser: Lot valgte slettene ved Jordan til 
seg selv (1 Mos 13:10–11). Josva skilte vannet, og 
israelittene kunne komme inn i det lovede land 
(Jos 3:13–17; 4:1–9, 20–24). Elias (Elijah) og Elisa 
skilte vannet (2 Kong 2:5–8, 12–14). Na’aman ble 
helbredet for spedalskhet (2 Kong 5:1–15). 
Døperen Johannes døpte mange mennesker, inn-
befattet Frelseren (Mat 3:1–6, 13–16). (Se 
Alfabetisk emneregister, “Jordan-elven”.)

26. Cesarea Filippi
Denne vannkilden ligger ved foten av Hermon-
fjellet. Den er en av de tre hovedkildene til 
Jordan-elven. Herodes Philip som regjerte i dette 
området, bygget en by her til ære for Cæsar (kei-
seren) og seg selv. Byen ble før kalt Panias, og 
den kalles i dag Banias eller Cesarea Filippi.
Viktige hendelser: Frelseren møtte sammen med 
sine disipler i Cesarea Filippi. Her kunngjorde 
Peter at Frelseren var “Kristus, den levende 
Guds sønn”. Frelseren lovet Peter “nøklene til 
himmelens rike” (Mat 16:13–20).

27. Nasaret
Dette bildet av dagens Nasaret er tatt i sydlig ret-
ning. På bibelsk tid var Nasaret en liten landsby.
Viktige hendelser: Nephi så i et syn Frelserens 
mor i Nasaret (1 Ne 11:13–22). Engelen Gabriel 
fortalte Maria at hun skulle føde Frelseren (Luk 
1:26–35). Gabriel sa at Josef skulle ta Maria til 
hustru og kalle hennes sønn Jesus (Mat  
1:18–25). Jesus vokste opp i Nasaret (Mat  
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2:19–23; Luk 2:4–40; 4:16). Jesus forkynte og 
kunngjorde i synagogen at han var Messias 
(Luk 4:16–21), men folket i Nasaret tok anstøt av  
ham (Mat 13:54–58; Luk 4:22–30). (Se Alfabetisk 
emneregister, “Nasaret”.)

28. Dan
Denne oldtidsbyen ble kalt Lesem (Josva 19:47) 
eller La’is (Dom 18:7, 14) før israelittene la landet 
under seg. Kildene som fins her, er sammen med 
kildene i Jor og Cesarea Filippi, hovedkildene til 
Jordan-elven.
Viktige hendelser: Abraham reddet Lot (1M 
14:13–16). Dans stamme inntok området og 
kalte det Dan (Jos 19:47–48). Jereboam satte opp 
en gullkalv som bidro til at de ti stammene i 
nord gikk under (1 Kong 12:26–33). Dan var 
Israels nordligste by—siden Skriftene refererer 
til at landet Israel går “fra Be’er-seba til Dan”  
(2 Krøn 30:5; Be’er-seba). (Se Alfabetisk emnere-
gister, “Dan”.)

29. Aten
Dette bildet viser ruinene av Parthenon i Aten. 
Aten var oldtidens greske hovedstad i Attika, og 
i nytestamentlig tid lå byen i den romerske pro-
vinsen Akaia. Den hadde sitt navn etter den 
hedenske greske gudinnen Atene. På nytesta-
mentlig tid hadde Aten mistet mye av sin tidli-
gere storhet og herlighet, men det var fortsatt 
statuer og monumenter over mange guder og 
gudinner der, også den over “en ukjent gud”. 
(Apg 17:23).
Viktige hendelser: Apostelen Paulus besøkte 
byen og talte på Mars-høyden like ved 
Parthenon (Apg 17:15–34). Misjonærer ble 
sendt fra Aten til andre deler av Hellas (1 Tess 
3:1–2).

30. Korint
Korint var hovedstaden i den romerske provin-
sen Akaia. Den lå på neset som forbinder 

Peloponnes med fastlandet i Hellas. Byen hadde 
en havn både på østsiden og vestsiden. Korint 
var en både rik og innflytelsesrik havneby.
Viktige hendelser: Paulus bodde i Korint i hal-
vannet år og grunnla Kirken der (Apg 18:1–18). 
Paulus skrev flere brev til Kirkens medlemmer 
i Korint-området, og to av disse er nå i Det nye 
testamente (1 og 2 korinterbrev).

31. Efesus
Fotografiet viser ruinene av det greske teater i 
Efesus der Paulus talte. I nytestamentlig tid var 
Efesus, som nå ligger i ruiner, berømt over hele 
den kjente verden for sitt storslåtte tempel byg-
get til ære for den hedenske gudinnen Diana. 
Efesus som nå ligger i ruiner, var engang hoved-
stad i den romerske provinsen Asia og et stort 
handelssentrum. Byens sølvsmeder utiklet en 
blomstrende handel ved å selge bilder av Diana.
Viktige hendelser: Apostelen Paulus besøkte Efesus 
mot slutten av sin andre misjonsreise (Apg 18:18– 
19). På sin tredje reise oppholdt han seg to år i 
byen. Han ble tvunget til å forlate den på grunn av 
sølvsmedene som tapte på at Paulus talte imot til-
bedelsen av den falske gudinnen Diana (Apg 19:1,  
10, 23–41; 20:1). Teatret i Efesos var det største gre-
kerne noensinne hadde bygget, og det var her 
Paulus’ tilhengere møtte en mobb (Apg 19:29–31). 
Paulus skrev en epistel til Kirkens medlemmer i 
Efesus under sitt fangenskap i Roma. En av de syv 
grener i Kirken i Asia som Johannes Åpenbaring 
er adressert til, var i Efesus (Åp 1:10–11; 2:1).

32. Patmos
En øy i Egeerhavet som Johannes ble forvist til 
(Åp 1:9). Ifølge tradisjonen arbeidet han i mar-
morbruddene der.
Viktige hendelser: Johannes fikk det store synet 
kjent som apokalypsen (Johannes åpenbaring). 
Herren ba ham sende den til syv kirker i Asia  
(Åp 1:11).
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Den alfabetiske listen over stedsnavn kan 
hjelpe deg til å finne et spesielt sted på 

kartene. Hvert oppslagsord har et kartnum-
mer og en kartreferanse som består av en 
kombinasjon av en bokstav og et tall.  
Rabbah (Amman) på det første kartet har 
for eksempel koden 1:C5; dvs kart nummer 
en, og ruten C5. Du kan finne spesielle ste-
der på spesielle  kart ved å referere til koor-
dinatene på toppen og på siden av kartet. 
Alternative stedsnavn står i parentes—for 
eksempel Rabbah (Amman). Et spørsmåls-
tegn etter et navn indikerer at det sted som 
vises på kartet trolig eller muligens er rett, 
men man er ikke helt sikker.

Nå følger en forklaring på de ulike symboler og 
skrifttyper som er brukt på kartene. I tillegg har 
noen av kartene egne forklaringer av spesielle 
symboler som gjelder for dette spesielle kartet.
 En rød prikk står for by eller landsby. En 

linje går av og til fra prikken til byens 
navn.

 Et lite sort triangel står for fjell.

Dødehavet  Denne skrifttypen brukes på 
geografiske steder som hav, 
sjøer, innsjøer, elver, fjell, vill-
mark, daler, ørkener og øyer.

Jerusalem  Denne skrifttypen brukes på 
alle byer og landsbyer (og på 
særskilte steder på bykartet 
over Jerusalem).

M O A B  Denne skrifttypen er brukt for 
mindre politiske områder som 
regioner, folk og stammer.

J U D E A   Denne skrifttypen brukes for 
større politiske områder som 
nasjoner, land og kontinenter.

A                      B                      C                      D        
KARTEKSEMPEL

1

2

 1.  LANDSKAPSKART OVER DET HELLIGE 
LAND

 2.  ISRAELITTENES UTGANG FRA EGYPT 
OG INNGANGEN TIL KANANS LAND

 3. FORDELINGEN AV DE 12 STAMMENE

 4. DAVID OG SALOMOS RIKE

 5. DET ASSYRISKE RIKE

 6.  DET BABYLONSKE RIKE 
(NEBUKADNESAR) OG DET EGYPTISKE 
RIKE

 7. DET PERSISKE RIKE

 8. ROMERRIKET

 9. DEN GAMMELTESTAMENTLIGE 
VERDEN

10. KANA’AN PÅ GAMMELTESTAMENTLIG 
TID

11.  DET HELLIGE LAND PÅ 
NYTESTAMENTLIG TID

12. JERUSALEM PÅ JESU TID

13.  APOSTELEN PAULUS’ MISJONSREISER

14. HØYDEFORSKJELLER I DET HELLIGE 
LAND PÅ BIBELENS TID

KART OG LISTE OVER STEDSNAVN

Følgende kart kan hjelpe deg til bedre å 
forstå Skriftene. Ved å kjenne geografien 

i de landområdene som du leser om i 
Skriftene, kan du bedre forstå begivenhete-

ne. For mer detaljert informasjon om ett 
spesielt sted nevnt i Bibelen, kan du finne 
enkelte innføringer i det alfabetiske emnere-
gisteret.



Abana, elven, 1:D1
Abilene, regionen, 11:D1
Adriaterhavet, 8:B2
Ai, 2:D1, 10:B5
Ainon, 11:C4
Ajalon, 1:B5, 10:B5, 11:B5
Akababukten, 2:D4
Akaia, romersk provins, 8:C2, 

13:D2
Akkad, regionen, 9:G2
Akko (Ptolemais), 1:B3, 3:A3, 

4:C3, 10:B2, 11:B3
Aleksandria, 8:C3, 13:F4
Amalek, region, 4:C6
Amman (Rabbah), 1:D5, 10:D5, 

14:D2
Ammon, regionen, 1:D6, 3:B5, 

4:D4, 10:D6
Antiokia i Pisidia, 13:F2
Antiokia i Syria, 8:C3, 13:H2
Antonia-festningen i 

Jerusalem, 12:C3
Arabia, 5:C3, 8:D4
Arabiske ørken, 9:F3
Arad, 2:D1, 3:A5, 4:C5
Aral-sjøen, 5:D1, 6:D1, 7:C2
Aram-Damaskus, regionen, 

4:D2
Ararat, fjellet, 9:F1
Argob, regionen, 4:D3
Arimatea, 11:B5
Arnon, elven, 1:C7, 2:D1, 3:B5, 

4:D5, 10:C7, 11:C7
Asdod, 1:A6, 3:A5, 4:C5, 10:A6
Aser, stamme, 3:A3
Asia, romersk provins, 8:C2, 

13:F2
Askalon, 1:A6, 3:A5, 4:C5, 

10:A6, 11:A6
Assur, 5:C3, 9:F2
Assyria, 9:F2
Assyriske rike, 5:C3
Aten, 6:A2, 7:A2, 8:C2, 13:D2

Babel (Sinear), 9:G3
Babylon 5:C3, 6:C3, 7:B3, 9:F3
Babylonia, regionen, 9:F3
Basan, regionen, 1:C3, 10:C2
Be’er-seba, 1:B7, 2:C1, 3:A5, 

4:C6, 9:D4, 10:B7, 11:B8
Benjamin, stamme, 3:A5
Berøa, 13:D1
Besor, elven, 1:A7, 10:A7, 11:A8

Betabara (Betania), 11:C6
Betania (Betabara), 11:C6
Betania, 11:B6
Betania-veien, 12:D5
Betel (Luz), 3:A5, 4:C5, 10:B5, 

11:B6
Betesda-dammen i Jerusalem, 

12:C3
Betfage, 11:B6
Betlehem, 1:B6, 3:A5, 4:C5, 

10:B6, 11:B6
Betlehem-veien, 12:A7
Betsaida, 11:C3
Betsan, 3:B4, 4:D4, 10:C4
Bezetha (Den nye bydelen i 

Jerusalem), 12:B2
Bitynia, regionen, 13:F1
Bosra, 3:B6, 4:D6
Britannia, regionen, 8:A1

Cesarea, 11:B4, 13:H3
Cesarea Filippi, 11:C2

Dacia, regionen, 8:C2
Damaskus, 1:D1, 3:B2, 4:D2, 

9:D3, 10:D1, 11:D1, 13:H3
Dan (La’is), 1:C2, 3:B3, 4:D3, 

10:C2
Dan, stamme, 3:B3, 3:A5
Dekapolis, regionen, 11:C4
Derbe, 13:G2
Dibon, 2:D1
Dofka, 2:C4
Dor, 3:A4, 4:C4
Dotan, 10:B4
Dura-sletten, 9:F2
Dødehavet (Salthavet), 1:C6, 

2:D1, 3:B5, 4:D5, 9:D4, 10:C6, 
11:C7, 14:A7, 14:C3

Dødehavets havbunnivå, 14:C3
Dødehavets nivå, 14:A7, 14:C3
Dødehavsveien, 12:C8

Ebal-fjellet, 1:B4, 3:A4, 4:C4, 
10:B4, 11:B5, 14:B6

Edom, regionen, 1:C8, 2:D2, 
3:B6, 4:D7, 10:C8

Efesus, 8:C2, 13:E2
Efra’im, stamme, 3:A4
Egypt-elven, 2:C2
Egypt, regionen, 2:A3, 5:B4, 

7:A4, 8:C4, 9:C4, 13:F4
Egyptiske rike, 6:A3
Ekron, 1:B6, 10:A6
Ela, 1:A6, 10:B6, 11:B6

Elam, regionen, 5:C3, 6:C3, 
7:C3, 9:H3

Elim, 2:C3
Emmaus, 11:B6
Emmaus-veien, 12:A4
En-Dor, 10:C3
En-Gedi, 4:D5, 10:C7
En-Rogel-kilden, 12:C7
Esdrelon-dalen, 1:B3, 10:B3
Esjon-Geber, 2:D3, 3:A8, 4:C8, 

9:D4
Etam-ørkenen, 2:B3
Eufrat, elven, 5:B3, 6:C3, 8:D3, 

9:E2

Fagre tempeldør, 12:C4
Filadelfia, 11:D6
Filippi, 13:D1
Filisterland, 4:C5
Filisterne, 2:C2
Filister-sletten, 1:A6, 10:A6
Fiske-porten i Jerusalem, 12:B3
Fønikia, regionen, 1:B1, 4:D2, 

9:D3, 10:B1, 11:B2, 13:H3
Forum Appii, 13:B1
Frygia-regionen, 13:F2

Gadara, 11:C4
Gad, stamme, 3:B4
Galatia, regionen, 13:G1
Galilea, Nedre, regionen, 1:C3
Galilea, regionen, 11:C2
Galilea, Øvre, regionen, 1:C2
Galilea-sjøen/Gennesaret-sjøen 

(Kinneret), 1:C3, 3:B3, 4:D3, 
9:D3, 10:C3, 11:C3, 14:B7

Gallia, regionen, 8:A1
Garisim-fjellet, 1:B5, 3:A4, 

4:C4, 10:B5, 11:B5, 14:B6
Gasa, 1:A6, 2:C1, 3:A5, 4:C5, 

10:A7, 11:A7, 13:H4
Gat, 3:A5, 4:C5, 10:A6
Gat-Hefer, 10:B3
Gerar, 10:A7
Gerar, elven, 1:A7, 10:A7, 

11:A7
Germania, regionen, 8:B1
Geser, 4:C5
Gesur, regionen, 4:D3
Getsemane hage, 12:D4
Gibea, 4:C5
Gibeon, 10:B5
Gihon-vannet i Jerusalem, 

12:D6
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Gilboa-fjellet, 1:C4, 3:B4, 10:C4, 
11:C4, 14:C6

Gilead, regionen, 1:C4, 10:C4
Gilgal, 1:C5, 2:D1, 4:D5
Godhavn, 13:E3
Golgata i Jerusalem, 12:B3
Gomorra- og Sodoma-

området, 10:C8
Gosen, regionen, 2:A2, 9:C4
Graven i hagen, 12:B3

Ha’araba, (Kløft-dalen),1:B8, 
2:D2, 4:C7, 10:C8

Hasmonske palass i Jerusalem, 
12:C5

Hasor, 3:B3, 4:D3, 10:C2
Hebron, 1:B6, 2:D1, 3:A5, 4:C5, 

10:B7, 11:B7
Hebron-veien, 12:A7
Heliopolis (On), 2:A3
Hellas, 7:A2
Hermon-fjellet, 1:C1, 3:B2, 

4:D2, 10:C1, 11:D1, 14:D5
Herodes’ palass, i Jerusalem 

12:B5
Hesbon, 4:D5
Hetitter, 9:D2
Hevitter, 3:B2
Hinnom-dalen, i Jerusalem, 

12:B7
Hiskias tunnel i Jerusalem, 

12:C6
Hispania, regionen, 8:A2
Horeb (Sinai-fjellet), 2:C4, 9:D4
Hor-fjellet, 2:D2
Horitter, 9:E2
Horma, 2:D1, 4:C6
Hule-dalen, 1:C2, 11:C2
Hule-sjøen (Merom-elven), 

10:C2, 14:C6

Idumea, regionen, 1:B7, 10:B7, 
11:B7

Ikonium, 13:G2
Indus-elven, 7:D4
Israel-dammen i Jerusalem, 

12:C4
Israel, regionen, 4:C4
Issakar, stamme, 3:B4
Italia, romersk provinsi, 8:B2, 

13:A1

Jabbok, elven, 1:C5, 3:B4, 4:D4, 
10:C5, 11:C5

Jabes i Gilead, 3:B4

Jaffa (Joppe), 1:A5, 3:A4, 4:C4, 
10:A5, 11:A5, 13:H3

Jarmuk, elven, 1:C3, 10:C3, 
11:C3

Jeriko, 1:C5, 2:D1, 3:B5, 4:D5, 
10:C5, 11:C6, 14:A7, 14:C3

Jeriko-veien, 12:D5
Jerusalem (Salem), 1:B6, 2:D1, 

3:A5, 4:C5, 5:B3, 6:B3, 7:A3, 
8:C3, 9:D3, 10:B6, 11:B6, 
13:H3, 14:B2,14:B6

Jerusalem, nedre bydel, 12:C6
Jerusalem tempel, 12:C4
Jerusalem, øvre bydel, 12:B6
Jisre’el, 4:D4, 10:B4
Jisre’el-dalen (Esdrelon-dalen), 

1:B3, 10:B3
Joppe (Jaffa), 1:A5, 3:A4, 4:C4, 

10:A5, 11:A5, 13:H3
Joppe-veien, 12:A4
Jordan-elven, 1:C5, 2:D1, 3:B4, 

4:D4, 10:C5, 11:C5
Juda, regionen, 5:B3, 10:B7
Juda, stamme, 3:A5
Judea, regionen, 1:B6, 11:B7
Judea-ørkenen, 1:B7, 11:B7
Judeisk fjell-landskap, 14:B2

Kades-Barnea, 2:C2, 3:A6, 4:C6
Kaftor (Kreta) øya, 9:A3
Kaifas’ hus i Jerusalem, 12:B6
Kana, 11:C3
Kana’an, regionen, 2:C1, 9:D3
Kapernaum, 11:C3
Kappadokia, regionen, 13:H2
Karan (Padan-aram), 9:E2
Karkemis, 5:B2, 6:B2, 9:D2
Karmel-fjellet, 1:B3, 3:A3, 4:C3, 

10:B3, 11:B3
Kartago, 8:B3
Kaspiske hav, 5:C1, 6:C1, 7:B2, 

8:D2, 9:G1
Kaukasus, fjellene, 5:C1, 8:D2, 

9:F1
Kedron-dalen i Jerusalem, 

12:D6
Kilikia, regionen, 13:G2
Kinneret-sjøen (Galilea-sjøen/ 

Gennesaret-sjøen), 1:C3, 
3:B3, 4:D3, 9:D3, 10:C3,  
11:C3

Kios, øya, 13:E2
Kir-Hareset, 10:C7
Kison, elven, 1:B3, 10:B3, 11:B3

Kittim (Kypros), 9:C3
Knidos, øya, 13:E2
Kongeporten, 12:C5
Korasin, 11:C3
Korint, 13:D2
Kreta (Kaftor), øya, 8:C3, 9:A3, 

13:D3
Kypros (Kittim), øya, 8:C3, 

9:C3, 13:G3
Kyrene, 13:D3

La’is (Dan), 10:C2
Lakis, 1:A6, 3:A5, 4:C5, 10:A6
Laodikea, 13:F2
Libanon-fjellene, 1:C1, 10:C1, 

11:C1
Libya, 8:C3, 13:C4
Libya-ørkenen, 9:B4
Litani, elven, 1:C1, 10:C1,  

11:C2
Luz (Betel), 10:B5
Lydia, regionen, 13:E2
Lykia, regionen, 13:F2
Lystra, 13:G2

Magdala, 11:C3
Mahanaim, 10:C4
Makedonia, regionen, 7:A2, 

8:C2, 13:D1
Makerus, 11:C7
Malta (Melita), øya, 13:B3
Manasse, stammen, 3:A4, 3:B3
Mara, 2:B3
Mare Internum (Middelhavet, 

Storhavet), 8:B3
Medba, 4:D5
Mediske rike, 6:D3
Megiddo, 1:B3, 3:A4, 4:C4, 

6:B3, 9:D3, 10:B3
Melita (Malta), øya, 13:B3
Memfis (Nof), 2:A3, 5:B3, 6:B3, 

7:A3, 8:C3
Merom-elven (Hule-sjøen), 

10:C2
Mesopotamia, 8:D3, 9:E2
Middelhavet, (Storhavet, 

Øvrehavet, Mare Internum), 
1:A4, 2:B1, 3:A4, 4:C4, 5:A3, 
6:A3, 7:A3, 8:B3, 9:B3, 10:A4, 
11:A5, 13:D3, 14:A2, 14:A6

Middelhavets nivå, 14:A2, 
14:A6

Midian, regionen, 2:D4, 9:D4
Milet, 13:E2
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Moab, regionen, 1:C7, 2:D1, 
3:B6, 4:D6, 10:C7

Moab-slettene, 1:C6, 11:C6
More-haugen, 1:C3, 10:B3
Moria-fjellet, 14:B6
Mykene, 5:A2
Myra, 13:F2
Mysia, regionen, 13:E2

Nabatea, regionen, 11:C8
Naftali, stammen, 3:B3
Nain, 11:C4
Nasaret, 1:B3, 11:B3
Nebo-fjellet, 1:C6, 2:D1, 3:B5, 

4:D5, 10:C6, 11:C6
Nedre (østre) hav 

(Persiabukta), 5:C4, 6:C4, 
7:B4, 8:D3, 9:H3

Negev, regionen, 1:A8, 10:A8
Nil-deltaet, 2:A2, 9:C4
Nilen, 2:A3, 5:B4, 6:B4, 7:A4, 

8:C4, 9:C4
Ninive, 5:C2, 9:F2
Nof (Memfis), 2:A3
Ny-babylonske rike, 6:C3
Nybyen (Bezetha), 12:B2

Oljeberget, 1:B6, 10:B6, 11:B6, 
12:D4, 14:B6

On (Heliopolis), 2:A3, 9:C4

Pafos, 13:G3
Pamfylia, regionen, 13:F2
Paran-ørkenen, 2:C3
Parpar, elven, 1:D1, 10:D1, 11:D2
Parter-riket, 8:D3
Patmos, øya, 13:E2
Perea, 11:C5
Pergamum, 13:E2
Perge, 13:F2
Persia, 5:D4, 6:D4
Persiabukta, 5:C4, 6:C4, 9:H3
Pi-Hakirot, 2:B3
Pisidia, regionen, 13:F2
Pitom, 2:B2
Pnuel, 10:C4
Pontus, regionen, 13:G1
Ptolemais (Akko), 1:B3, 11:B3, 

13:H3
Puteoli, 13:B1

Ra’amses (Tanis), 2:B2
Rabba (Amman), 1:D5, 3:B5, 

10:D5
Ramot i Gilead, 3:B4, 4:D4

Refidim, 2:C4
Regium, 13:B2
Rodos, øya, 9:B3, 13:E3
Roma, 8:B2, 13:Al
Ruben, stamme, 3:B5
Rødehavet, 2:D4, 5:B4, 6:B4, 

7:B4, 8:C4, 9:D4

Sal ovenpå, i Jerusalem, 12:B6
Salamis, 13:G3
Salem (Jerusalem), 9:D3
Salim, 11:C4
Salomos buegang, i Jerusalem, 

12:D4
Salthavet (Dødehavet), 1:C6, 

2:D1, 3:B5, 4:D5, 9:D4
Samaria, 1:B4, 5:B3, 10:B4, 

11:B5, 13:H3
Samaria, regionen, 1:B4, 10:B4, 

11:B4
Samaria-veien, 12:B1
Samotrake, øya, 13:E1
Sarepta, 11:B1
Sarmatia, regionen, 8:C1
Saron-sletten, 1:B4, 10:B4, 11:B5
Saueporten, i Jerusalem, 12:C4
Saueporten i Jerusalem, 12:C4
Sebulon, stamme, 3:A3
Sefela, 1:B6, 10:B6, 14:B2
Sered-bekken, 1:C8, 2:D2, 3:B6, 

4:D6, 10:C8, 11:C8
Sidon, 1:C1, 3:A2, 4:D2, 9:D3, 

10:C1, 11:C1, 13:H3
Sikem, 3:A4, 4:C4, 10:B4
Siklag, 4:C5
Silo, 3:A4, 4:D4, 10:B5
Siloa-dammen, i Jerusalem, 

12:C7
Simeon, stamme, 3:A6
Sinai-fjellet (Horeb), 2:C4, 9:D4
Sinai-halvøya, 2:C3
Sinai-ørkenen, 2:C4
Sinear (Babel), 9:G3
Sin-ørkenen i Negev, 2:C2
Sin-ørkenen i Sinai, 2:C4
Sionfjellet, 14:B6
Slangedammen, i Jerusalem, 

12:A6
Smyrna, 13:E2
Sodoma- og Gomorra- 

området, 10:C8
Sorek-elven, 1:B6, 10:B6, 11:B6
Sparta, 6:A2, 7:A2

Storhavet, (Øvrehavet, Mare 
Internum, Middelhavet), 
1:A4, 2:B1, 3:A4, 4:C4, 5:A3, 
6:A3, 7:A3, 8:B3, 9:B3, 10:A5, 
11:A6

Suez-bukten, 2:B3
Sukkot i Egypt, 2:B2
Sukkot i Israel, 3:B4, 4:D4
Sur-ørkenen, 2:B2
Susa, 6:C3, 7:B3, 9:G3
Saueporten, i Jerusalem, 12:D4
Susaporten, i Jerusalem, 12:D4
Svartehavet, 5:B1, 6:B1, 7:A2, 

8:C2, 9:B1, 13:F1
Sykar, 11:B5
Syrakus, 13:B2
Syria, regionen, 6:B3, 8:C3, 

9:D3, 11:C2, 13:H3

Tabor-fjellet, 1:C3, 3:B4, 4:D4, 
10:C3, 11:C3, 14:C6

Tanis (Ra’amses), 2:B2
Tarsus, 13:G2
Teben, 5:B4, 6:B4, 7:A4, 8:C4
Tekoa, 10:B6
Templet i Jerusalem, 12:C4
Templets tinde, i Jerusalem 

12:D5
Tessalonika, 8:C2, 13:Dl
Tiberias, 11:C3
Tigris, elven (Hiddekel), 5:C2, 

6:C2, 8:D3, 9:G3
Transjordanske østre platå, 

14:D2
Trappene til templet, i 

Jerusalem, 12:D5
Tres Tabernae, 13:B1
Troas, 6:A2, 7:A2, 13:E2
Troja, 9:B2
Tyrus, 1:B2, 3:A3, 4:C3, 9:D3, 

10:B1, 11:B2, 13:H3
Tårndammen i Jerusalem, 12:B5
Ur, 5:C3, 9:E2, 9:G3
Urartu-regionen, 9:E1

Vannporten, i Jerusalem 12:C7

Ørkenleirer, 2:C4
Østørkenen, 2:D3
Øvre bydel, i Jerusalem, 12:B6
Øvre-Galilea, regionen, 1:C2
Øvrehavet, (Mare Internum, 

Storhavet, Middelhavet), 
1:A4, 2:B1, 3:A4, 4:C4, 5:A3, 
6:A3, 7:A3, 9:B3, 10:A3, 
11:A6, 13:D3, 14:A2, 14:A6
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KARTVEILEDNING

KART TIL BIBELEN

De følgende kart er vedlagt til hjelp 
når du studerer Skriftene, og de er 

laget for å gjøre undervisningen i Kirken 
enda bedre.

Rammene på kartet ovenfor viser hva de ulike 
nummererte kart omfatter. Disse kartene viser 
store områder så vel som små avgrensede 
områder.

KART 1  KART OVER DET HELLIGE LAND

KART 2 ISRAELS UTGANG FRA EGYPT OG 
INNGANGEN TIL KANA’AN

KART 3 INNDELINGEN AV DE TOLV 
STAMMER

KART 4 DAVID OG SALOMOS RIKE

KART 5 DET ASSYRISKE RIKE

KART 6 DET NYE BABYLONSKE RIKE 
(NEBUKADNESAR) OG DET 
EGYPTISKE KONGERIKE

KART 7 DET PERSISKE RIKE

KART 8 ROMERRIKET

KART 9 DEN GAMMELTESTAMENTLIGE 
VERDEN

KART 10 KANA’AN PÅ 
GAMMELTESTAMENTLIG TID

KART 11 DET HELLIGE LAND PÅ 
NYTESTAMENTLIG TID

KART 12 JERUSALEM PÅ JESU TID

KART 13 APOSTELEN PAULUS’ 
MISJONSREISER

KART 14 HØYDENIVÅER I DET HELLIGE 
LAND PÅ BIBELENS TID

KART 11
KART 10
KART 11

KART 2

KART 8

KART 3
KART 4

KART 5
KART 6

KART 7

KART 9

KART 13

OVERSIKT OG INNHOLD: BIBELKART

KART 12
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ISRAELS UTGANG FRA EGYPT OG INNGAN-
GEN TIL KANA’AN
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Storhavet
(Middelhavet)

FILISTERN
E

Ø
rk

en
lei

re
r

N
i

l e
n

KART 2

1. Ra’amses. Israel dro ut av Egypt (2M 12; 
4M 33:5).

2. Sukkot. Etter at hebreerne forlot sin første
leirplass fulgte Herren dem som en sky om
dagen og som en ildsøyle om natten (2M
13:20–22).

3. Pi-Hakirot. Israel passerte gjennom
Rødehavet  (2M 14; 4M 33:8).

4. Mara. Herren gjorde vannet godt i Mara (2M
15:23–26).

5. Elim. Israel slo leir ved de 12 vannkilder (2M
15:27).

6. Sin-ørkenen. Herren sendte manna og vaktler
til mat for Israel (2M 16).

7. Refidim. Israel kjempet med Amalek (2M
17:8–16).

8. Sinai-fjellet (Horeb-fjellet eller Jebel Musa).
Herren åpenbarte De ti bud (2M 19–20).

9. Sinai-ørkenen. Israel bygget tabernaklet (2M
25–30).

10. Ørkenleirene. Sytti eldster ble kalt for å hjelpe
Moses med å lede folket (4M 11:16–17).

11. Esjon-Geber. Israel passerte i fred gjennom
landområdene Esau og Ammon (5M 2).

12. Kades-Barnea. Moses sendte spioner inn i det
lovede land. Israel gjorde opprør og mislyktes
i å  gå inn i landet. Kades-Barnea tjente som 
hovedleir for Israel i mange år (4M 13:1–3,
17–33; 14; 32:8;  5M 2:14).

13. Østørkenen. Israel unngikk konflikt med
Edom og Moab (4M 20:14–21; 22–24).

14. Arnon-elven. Israel knuste kananittene som
kjempet mot dem (5M 2:24–37).

15. Nebo-fjellet. Moses så det lovede land (5M 
34:1–4). Moses ga sine tre siste taler (5M 1–32).

16. Moab-slettene. Herren ba Israel dele landet 
og ta eiendommene fra innbyggerne (4M
33:50–56).

17. Jordan-elven. Israel krysset Jordan-elven på
tørrlagt bunn. Ved Gilgal ble stener fra Jordan-
elven plassert som et minnesmerke om at
Jordan-elvens vann ble delt (Jos 3–5:1).

18. Jeriko. Israelittene erobret byen og ødela den 
(Jos 6).
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INNDELINGEN AV DE TOLV STAMMER 
DAVID OG SALOMOS RIKE

A B                                                          C                                                          D

KART 3—NØKKEL KART 4—NØKKEL

Tidlige grenser mellom 
stammene

Rikets grenser
da det var på
sitt største

Område 
erobret av
David

Riket på 
sitt største
under Saul

Grensen mellom
Juda og det nordre
Israel etter 950 f.Kr.
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DET ASSYRISKE RIKE

DET NYE BABYLONSKE RIKE (NEBUKADNESAR) OG 
DET EGYPTISKE RIKE

Assyria ca. 721 F.KR.

Det nye babylonske rike
Det egyptiske rike

CA. 721 F.KR. (2 KONG 17:1–6)

CA. 600–587 F.K.R. (2 KONG 24–25)

Det assyriske rikes
grenser ca. 650 F.KR.
Juda

MAP 6

EGYPT

ELAM

Det assyriske rike
ca 650 F.KR.
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KART 5—NØKKEL

KART 6—NØKKEL
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DET PERSISKE RIKE

ROMERRIKET

Det persiske rike ca 537–440 F.KR.

Romerriket ved Kristi 
fødsel

537–440 F.KR. (Est; Esr; Neh)

OMTRENT VED JESU KRISTI FØDSEL
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KART 1

1. Topsfield. Joseph Smith senior ble født her den 
12. juli 1771.

2.  Gilsum. Lucy Mack Smith ble født her den 8. juli 
1775.

3.  Tunbridge. Joseph Smith senior og Lucy Mack 
giftet seg her den 24. januar 1796.

4.  Whitingham. Brigham Young ble født her den 1. 
juni 1801.

5.  Harmony. Emma Hale ble født i Harmony kom-
mune den 10. juli 1804.

6.  Sharon. Joseph Smith jr. ble født her den 23. 
desember 1805 (se JS—H 1:3).

7.  Lebanon. Smith-familien bodde i Lebanon kom-
mune fra 1811 til 1813, og i denne tiden hadde 
Joseph Smith en rekke benoperasjoner.

8.  Norwich. Smith-familien bodde her fra 1814 
til1816 før de flyttet til Palmyra.

9.  Palmyra. Smith-familien flyttet hit i 1816 (se 
JS—H 1:3).
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1. Joseph Smith seniors tømmerhus. Engelen 
Moroni viste seg for Joseph Smith i et rom i 
øverste etasje i dette huset den 21.–22. septem-
ber 1823 (se JS—H 1:29–47).

2. Joseph Smith seniors gård. Smith-familien 
hadde bygget opp denne gården på 40 hektar 
fra 1820 til 1829.

3. Den hellige lund.  Joseph Smith juniors første 
syn skjedde i dette skogsområdet tidlig på våren 
i 1820 (se JS—H 1:11–20).

4. Joseph Smith seniors bindingsverkshus. Alvin 
Smith begynte å bygge dette huset i 1822, og 
Smith-familien bodde her fra 1825–1829.

5. Cumorah-høyden. Her gav engelen Moroni pro-
feten Joseph Smith gullplatene den 22. septem-
ber 1827 (se JS—H 1:50–54, 59).

6. Martin Harris’ gård. Denne gården ble pantsatt 
og deler av den ble solgt for å betale for trykkin-
gen av Mormons bok.

7. E. B. Grandins trykkeri. 5 000 eksemplarer av 
Mormons bok ble trykt her fra 1829 til 1830.

8. Hathaway-bekken. I denne bekken ble flere av 
de første medlemmer i Kirken døpt.
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1.  Newel K. Whitneys hjem. Joseph og Emma 
bodde her i flere uker etter at de først flyttet til 
Kirtland i 1831.

2.  Isaac Morleys gård. Joseph og Emma bodde her 
fra mars til september 1831. De første høyprester 
ble ordinert her. Joseph arbeidet på Joseph 
Smith-oversettelsen (JSO).

3.  Newel K. Whitneys forretning. Det første pres-
identskap i Kirken ble gitt nøklene til riket her. 
Profetenes skole møtte her for første gang. 
Joseph Smith la siste hånd på Bibeloversettelsen 
her i 1833. Joseph og Emma bodde her fra 1832 
til 1833. Joseph mottok mange åpenbaringer her.

4.  John Johnsons vertshus. Her ble Joseph Smith 
senior kalt som Kirkens første patriark i 1833. 
Vertshuset inneholdt Kirtlands første trykkeri. 
The Evening and the Morning Star ble trykt her 
etter at trykkeriet i Jackson fylke i delstaten 
Missouri ble ødelagt. De tolv apostler dro herfra 
den 4. mai 1835 for å dra på sin første misjon.

5.  Joseph Smith juniors hjem. Joseph og Emma 
bodde her fra 1834 til 1837. Oversettelsen av 
Abrahams bok hadde begynt.

6. Trykkeri. Lectures on Faith [Forelesninger om 

troen]  ble levert i denne bygningen. De tolv 
apostler og De syttis første quorum ble kalt og 
ordinert her. Lære og pakter (første utgave), 
Mormons bok (annen utgave), The Evening and 
the Morning Star, Latter Day Saints’ Messenger 
and Advocate og førsteutgaven av Elders’ 
Journal ble også trykt her.

7. Kirtland tempel. Dette templet var det første i 
denne evengelieutdeling. Jesus Kristus viste seg 
og godkjente templet. Moses Elias og Elijah viste 
seg og gjengav visse prestedømsnøkler (se L&p 
110). Profetenes skole møttes også her. Følgende 
åpenbaringer ble gitt her: L&p109–110 og 137.

   Kirtland. (Man vet ikke nøyaktig hvor i Kirtland 
det følgende fant sted.) Den 17. august 1835 ble 
Lære og pakter anerkjent som hellig skrift (se 
History of the Church, 2:243–51). Følgende 
åpenbaringer ble gitt i Kirtland: L&p 41–50; 
52–56; 63–64; 102–104; 106–110; 134 og137. 
Kapittel 104 gir visse eiendommer i forvaltning 
til bestemte medlemmer av Kirken som tok del i 
den forente orden.
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1. Den hellige lund. I disse skogene nær hjemmet mottok profeten Joseph Smith sitt første 
syn.

2. Cumorah-høyden og Manchester-Palmyra-området. Engelen Moroni viste Joseph Smith 
hvor han skulle finne de nedgravde gullplatene i denne høyden. (Høyden ligger til høyre for 
midten i bildet).

BILDE 1 OG 2



3. Joseph Smith seniors tømmerhus. Dette er en rekonstruksjon av det huset som Smith-
familien engang bodde i.

4. Grandin trykkeri. Mormons bok ble trykt her første gang.

BILDE 3 OG 4



5. Susquehanna-elven. Det aronske og det melkisedekske prestedømme ble gjengitt her på 
elvebredden (se L&p 13; 128:20).

6. Peter Whitmer seniors tømmerhus. Denne rekonstruksjonen ble bygget på det sted der 
Kirken ble organisert den 6. april 1830.

BILDE 5 OG 6



7. Newel K. Whitneys landhandel.  Åpenbaringen som ble kjent som Visdomsordet (se L&p 
89) ble mottatt her sammen med andre åpenbaringer.

8. John Johnsons hjem. Mens profeten Joseph Smith arbeidet med oversettelsen av Bibelen 
mottok han i dette hus sammen med Sidney Rigdon den åpenbaring som nå er nedtegnet i 
Lære og pakter 76 og også andre åpenbaringer.

BILDE 7 OG 8



9. Kirtland tempel. Det første tempel som ble bygget i denne evangelieutdeling ble bygget i 1836. I 
dette templet viste Jesus Kristus, Moses, Elias og Elijah seg og gjenga prestedømmets nøkler (se L&p 
110).

10. Adam-ondi-Ahman-dalen. Her møttes Adam og hans rettferdige ætt. Adam, andre profeter og trofaste 
hellige fra alle tider vil møte Frelseren her før hans annet komme (se L&p 107:53–57).

BILDE 9 OG 10



11. Tempeltomten i Far West. I 1838 befalte Herren de hellige å bygge et tempel her (se L&p 
115:7–8). Forfølgelse av mobben hindret dem i å gjøre det.

12. Liberty fengsel.  Mens han satt her uskyldig (1838–39), mottok profeten Joseph Smith den 
åpenbaring som nå er nedtegnet i Lære og pakter 121–123.

BILDE 11 OG 12



13. Mansion House i Nauvoo. Hjemmet til profeten Joseph Smiths familie ved begynnelsen 
av 1843. I Kirkens tidlige dager var dette et senter for de helliges sosiale liv.

14. Profeten Joseph Smiths røde murstensforretning.  I denne bygningen ble 
Hjelpeforeningen organisert den 17. mars 1842.

BILDE 13 OG 14



15. Nauvoo tempel. Denne modellen viser hvor vakker denne bygningen var før den brant i 
1848.

16. Carthage fengsel. Profeten Joseph Smith og hans bror Hyrum led martyrdøden den 27. 
juni 1844 (se L&p 135).

BILDE 15 OG 16



17. Utvandringen mot vest. Den 4. februar 1846 krysset de første vognene Mississippi-elven 
og begynte på den historiske ferden vestover.

18. Salt Lake tempel. Dette landemerket i Saltsjødalen tok det 40 år å bygge.

BILDE 17 OG 18




