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Mose 1:39
Detta är Guds verk och härlighet.

Bakgrund
Uppe på ett högt berg talade Gud 
med Mose ansikte mot ansikte och 
förklarade sin eviga avsikt med män-
niskosläktet.

Lära eller princip
Vår himmelske Faders plan ger oss 
möjlighet att leva för evigt och bli som 
honom.

Tillämpning
Hur kan du hjälpa Gud med hans 
verk? Hur kan du hjälpa andra att söka 
efter evigt liv?

Abraham 3:22–23
Abraham utvaldes före sin födelse.

Bakgrund
Gud undervisade Abraham om förj-
ordiska andar.

Lära eller princip
Vi levde med Gud innan vi föddes, och 
han utvalde sina ädla och framstående 
barn att bli styresmän och ledare här 
på jorden.

Tillämpning
Hur inspirerar sanningen att Gud 
kände dig innan du föddes, dig att 
följa honom under dödligheten?

Mose 7:18
Sion – ett hjärta och ett sinne i rätt-
färdighet

Bakgrund
Enok undervisade om evangeliet och 
grundade en rättfärdig stad i en tid av 
stor ogudaktighet.

Lära eller princip
Herrens folk är eniga, lever rättfärdigt 
och bryr sig om varandra.

Tillämpning
Vad kan du göra för att skapa enighet, 
verka för rättfärdighet och hjälpa de 
behövande i din familj, församling 
eller gren?

Första Moseboken 1:26–27
Gud skapade människan till sin avbild.

Bakgrund
Skapelseberättelsen visar hur Adam 
och Eva sattes på jorden.

Lära eller princip
Män och kvinnor är skapade till Guds 
avbild och råder över alla djur och 
skapelser på jorden.

Tillämpning
Du är ett barn till Gud och är skapad 
till hans avbild. Kom ihåg, när du ber 
till din himmelske Fader, att han är en 
kärleksfull fader.

Första Moseboken 2:24
Män och hustrur bör vara ett.

Bakgrund
Efter att han skapat Eva, lärde Gud 
Adam och Eva att de skulle ha enighet 
i sitt äktenskap.

Lära eller princip
Äktenskapet mellan man och kvinna 
är instiftat av Gud.

Tillämpning
Vad ska du göra nu för att förbereda 
dig för äktenskap i framtiden? Vilka 
normer ska du följa för att hedra 
föreningen med din framtida make 
eller maka?

Första Moseboken 39:9
Josef motstod frestelse.

Bakgrund
Potifars hustru försökte gång på gång 
få Josef att begå äktenskapsbrott.

Lära eller princip
Sexuell omoral är en synd mot Gud.

Tillämpning
Se vilka specifika normer i häftet Väg-
ledning för de unga som kan hjälpa dig 
att hålla dig moraliskt ren.

Andra Moseboken 19:5–6
Ni ska vara en helig nation.

Bakgrund
På Sinais berg inbjöd Herren Israels 
barn att bli hans förbundsfolk.

Lära eller princip
Om vi lyder Herrens röst och håller 
hans förbund, blir vi hans heliga folk.

Tillämpning
Vad ska du göra för att bli bättre på 
att hålla de förbund du ingått med 
Herren?

Andra Moseboken 20:3–17
De tio budorden

Bakgrund
Nära berget Sinai gav Herren Israels 
barn bud genom sin tjänare Mose.

Lära eller princip
När vi håller de tio budorden, lever vi i 
harmoni med Gud och människan.

Tillämpning
Fundera över vart och ett av de tio 
budorden och hur väl du följer det. 
Bestäm dig för att mer fullständigt 
lyda dem.

Josua 24:15
Välj att tjäna Herren.

Bakgrund
Josua undervisade Israels barn om det 
som Herren gjort för att bevara dem. 
Han uppmanade dem att tjäna Herren.

Lära eller princip
Vi kan välja om vi ska tjäna Herren och 
följa honom, eller inte.

Tillämpning
Vilka handlingar i ditt liv visar att du 
valt att tjäna Herren?

Första Samuelsboken 16:7
Herren ser till hjärtat.

Bakgrund
Samuel antog att Eliab, Isais äldste son, 
var den som Herren utvalt till Israels 
nye kung på grund av hans starka 
fysiska utseende.

Lära eller princip
Gud dömer oss på grund av våra 
tankar och önskningar och inte på 
grund av vårt yttre utseende.

Tillämpning
Be att du ska kunna se dig själv och 
andra så som Gud ser dig, istället för 
att fokusera på yttre utseende.

Psaltaren 24:3–4
Oskyldiga händer och ett rent hjärta

Bakgrund
I en psalm till Guds ära, frågade psal-
misten vem som skulle vara värdig att 
stå på heliga platser, som templen.

Lära eller princip
Om vi omvänder oss och lever rena 
liv, är vi värdiga att ta emot templets 
förrättningar och inträda i det celesti-
ala riket.

Tillämpning
Vad kan du göra för att hålla dig ren 
och obefläckad när du använder dig av 
media och teknologi? Planera, om du 
kan, att regelbundet besöka templet.

Psaltaren 119:105
Guds ord är mina fötters lykta.

Bakgrund
I en psalm om Guds lag, jämförde 
psalmisten Guds ord med en lykta som 
vägleder oss på livets stig.

Lära eller princip
Guds ord ger vägledning i vårt liv.

Tillämpning
Sök svar på dina frågor och vägledning 
i ditt liv när du studerar skrifterna och 
de levande profeternas ord.

Psaltaren 127:3
Barn är en Herrens gåva.

Bakgrund
En psalm om Guds välsignelser lär oss 
att barn är en dyrbar gåva från Gud.

Lära eller princip
Man ska värna om barnen som gåvor 
från Gud.

Tillämpning
På vilka sätt förbereder du dig nu för 
det heliga ansvaret att fostra och ta 
hand om dina egna barn?

Ordspråksboken 3:5–6
Lita på Herren.

Bakgrund
Ordspråksboken innehåller evange-
lieprinciper, dikter och liknelser som 
uppmuntrar till att leva rättfärdigt.

Lära eller princip
Om vi helt och hållet litar på Gud, 
vägleder han oss i vårt liv.

Tillämpning
Hur kan du förlita dig mer på Herren 
och mindre på ditt eget förstånd? Hur 
får du mer gudomlig vägledning och 
mening i ditt liv när du lär dig att mer 
och mer lita på Herren?

Jesaja 1:18.
Om era synder än är blodröda

Bakgrund
Genom profeten Jesaja, uppmanade 
Herren sina barn att omvända sig och 
bli rena.

Lära eller princip
När vi omvänder oss, tvättar Jesu 
Kristi blod oss rena från våra synder 
och vi kan bli fullständigt förlåtna.

Tillämpning
Utöva din tro till att gå framåt i 
omvändelseprocessen om du tyngs av 
ouppklarade synder.  

Jesaja 5:20.
Ve dem som kallar det onda gott.

Bakgrund
Jesaja varnade Israels barn för den sorg 
och det lidande som skulle drabba 
dem på grund av deras orättfärdighet.

Lära eller princip
När människor kallar det onda gott 
och det goda ont, resulterar det i 
olycka.

Tillämpning
När har du sett media framställa det 
onda som gott och det goda som ont? 
Hur kan du undvika att bli vilseledd 
av världens falska filosofier?

Jesaja 29:13–14
Ett underbart och förunderligt verk

Bakgrund
Jesaja profeterade att Herren skulle 
återställa evangeliet i de sista dagarna, 
efter en tid av avfall.

Lära eller princip
Evangeliets återställelse är ett under-
bart verk som tillrättalägger falska 
läror och bestrider världens visdom.

Tillämpning
Hur har det återställda evangeliet 
hjälpt dig att komma närmare Herren?

Jesaja 53:3–5
Jesus Kristus bar våra sorger och led 
för våra synder.

Bakgrund
Jesaja profeterade om Jesu Kristi liv 
och försoning ungefär 700 år före hans 
födelse.

Lära eller princip
Jesus Kristus led för våra synder och 
sorger. Vi kan få förlåtelse och bli 
helade genom försoningen.

Tillämpning
När har du känt försoningens helande 
kraft? Skriv ner dina känslor för 
Jesus Kristus och hans försoning i din 
dagbok, eller dela med dig av dem till 
någon.

Jesaja 58:6–7
Fastelagen

Bakgrund
Efter att profeten Jesaja hade pekat 
ut på vilka sätt folket inte efterlevde 
fastelagen, undervisade han dem om 
fastans sanna innebörd och välsign-
elser.

Lära eller princip
Fastan bidrar till att lätta både våra 
egna och andras bördor, och hjälper 
oss att ta hand om de fattiga.

Tillämpning
Hur har du välsignats av att fasta? 
Planera att fasta av någon speciell 
anledning när du fastar.

Jesaja 58:13–14
Sabbaten är Herrens heliga dag.

Bakgrund
Profeten Jesaja lärde folket att hålla 
sabbatsdagen helig, och undervisade 
om de välsignelser som kommer av att 
helga sabbaten.

Lära eller princip
Om vi ärar Gud genom att försöka 
göra hans vilja på sabbatsdagen, får vi 
framgång.

Tillämpning
Fundera över hur du helgar sabbats-
dagen och om dina aktiviteter på 
sabbatsdagen ärar Gud. Sträva efter att 
bli bättre på att tjäna och ära Gud på 
hans heliga dag.
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9 Här i huset har han inte större
makt än jag, och ingenting annat än
dig har han förbehållit sig eftersom du
är hans hustru. Hur skulle jag då
kunna göra så mycket ont och synda
mot Gud?

1 Mosebok 39:9

26 Gud sade: ”Låt oss göra männi-
skor till vår avbild, till att vara lika oss.
De skall råda över fiskarna i havet och
över fåglarna under himlen, över
boskapsdjuren och över hela jorden
och över alla kräldjur som rör sig på
jorden.”

27 Och Gud skapade människan till
sin avbild, till Guds avbild skapade
han henne, till man och kvinna skapa-
de han dem.

1 Mosebok 1:26–27

22 Och Herren hade visat mig,
Abraham, intelligenserna, som voro
organiserade, innan världen var; och
bland alla dessa fanns det många av de
stora och ädla.

23 Och Gud såg dessa själar, att de
voro goda och han stod mitt ibland
dem och sade: Dessa skall jag göra till
mina regenter; ty han stod ibland dem
som voro andar, och han såg att de voro
goda, och han sade till mig: Abraham,
du är en av dem; du utvaldes innan du
föddes.

Abraham 3:22–23

18 Herren kallade sitt folk SION,
emedan de voro av ett hjärta och ett
sinne och bodde i rättfärdighet; och
det fanns inga fattiga ibland dem.

Moses 7:18

39 Ty se, mitt verk och min härlighet
är att åvägabringa odödlighet och evigt
liv för människan.

Moses 1:39

8 Låt inte denna lagbok vara skild
från din mun. Tänk på den både dag
och natt, så att du håller fast vid och
följer allt som är skrivet i den. Då skall
du lyckas i det du företar dig, och då
skall du ha framgång.

Josua 1:8

3 Du skall inte ingå släktskap med
dem. Dina döttrar skall du inte ge åt
deras söner och inte ta deras döttrar åt
dina söner.

4 Ty de kommer då att leda dina
söner bort från mig till att tjäna andra
gudar, och HERRENS vrede skall då upp-
tändas mot er och han skall snabbt för-
göra dig.

5 Mosebok 7:3–4

18 Du skall inte hämnas och inte
hysa agg mot någon av ditt folk, utan
du skall älska din nästa som dig själv.
Jag är HERREN.

3 Mosebok 19:18

11 Och HERREN talade med Mose
ansikte mot ansikte, som när en man
talar med en annan. Sedan vände Mose
tillbaka till lägret. Men hans tjänare
Josua, Nuns son, som var en ung man,
lämnade inte tältet.

2 Mosebok 33:11

3 Du skall inte ha andra gudar vid
sidan av mig.

4 Du skall inte göra dig någon bild-
stod eller någon avbild av det som är
uppe i himlen eller nere på jorden eller
av det som är i vattnet under jorden.

7 Du skall inte missbruka HERRENS,
din Guds, namn, ty HERREN skall inte
låta den bli ostraffad som missbrukar
hans namn.

8 Tänk på sabbatsdagen så att du
helgar den.

12 Hedra din far och din mor, så att
du får leva länge i det land som
HERREN, din Gud, ger dig.

13 Du skall inte mörda.
14 Du skall inte begå äktenskaps-

brott.
15 Du skall inte stjäla.
16 Du skall inte bära falskt vittnes-

börd mot din nästa.
17 Du skall inte ha begär.

2 Mosebok 20:3–17

5 Förtrösta på HERREN av hela ditt
hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd.

6 Räkna med honom på alla dina
vägar, så skall han göra dina stigar
jämna. 

Ordspråksboken 3:5–6

3 Vem får gå upp på HERRENS berg?
Vem får träda in i hans helgedom?

4 Den som har oskyldiga händer och
rent hjärta, den som inte vänder sin
själ till lögn och inte svär falskt.

Psaltaren 24:3–4

25 Men jag vet att min återlösare
lever, och som den siste skall han träda
fram över stoftet.

26 När sedan denna min sargade
hud är borta, skall jag i mitt kött skåda
Gud.

Job 19:25–26

7 Men Herren sade till Samuel: Se
inte på hans utseende och på hans res-
liga gestalt, ty jag har förkastat honom.
Ty det går inte efter vad en människa
ser. En människa ser det som är för
ögonen, men HERREN ser till hjärtat.

1 Samuel 16:7

15 Men om ni inte vill tjäna HERREN,
så välj i dag vem ni vill tjäna, antingen
de gudar som era fäder tjänade, när de
bodde på andra sidan floden, eller de
gudar som dyrkas av amoreerna, i vil-
kas land ni själva bor. Men jag och mitt
hus, vi vill tjäna HERREN.

Josua 24:15

16 Se, jag skall sända bud efter
många fiskare, säger Herren, och de
skall fiska upp dem. Sedan skall jag
sända bud efter många jägare, och de
skall fånga dem på alla berg och alla
höjder och i alla bergsskrevor.

Jeremia 16:16

8 Mina tankar är inte era tankar, och
era vägar är inte mina vägar, säger
HERREN.

9 Nej, så mycket som himlen är
högre än jorden, så mycket är mina
vägar högre än era vägar och mina
tankar högre än era tankar.

Jesaja 55:8–9

3 Han var föraktad och övergiven
av människor, en smärtornas man och
förtrogen med lidande, lik en som man
skyler ansiktet för, så föraktad att vi
räknade honom för intet.

4 Men det var våra sjukdomar han
bar, våra smärtor tog han på sig, medan
vi höll honom för att vara hemsökt,
slagen av Gud och pinad.

5 Han var genomborrad för våra
överträdelsers skull, slagen för våra
missgärningars skull. Straffet var lagt
på honom för att vi skulle få frid, och
genom hans sår är vi helade.

Jesaja 53:3–5

13 Herren har sagt: Eftersom detta
folk nalkas mig med sin mun och ärar
mig med sina läppar men låter sitt hjär-
ta vara långt ifrån mig, är fruktan för
mig bara ett inlärt människobud.

14 Se, därför skall jag ännu en gång
göra underbara ting med detta folk, ja,
underbara och förunderliga. De visas
vishet skall förgå, de förståndigas för-
stånd skall förmörkas.

Jesaja 29:13–14

18 Kom, låt oss gå till rätta med
varandra, säger HERREN. Om era synder
än är blodröda, skall de bli snövita, om
de än är röda som scharlakan, skall de
bli vita som ull.

Jesaja 1:18

5 Se, jag skall sända till er profeten
Elia, innan Herrens dag kommer, den
stora och fruktansvärda.

6 Han skall vända fädernas hjärtan
till barnen och barnens hjärtan till
deras fäder, så att jag inte kommer och
slår landet med tillspillogivning.

Malaki 4:5–6

8 Får en människa stjäla från Gud?
Ändå stjäl ni från mig. Ni säger: ”Vad
har vi stulit från dig?” Tionde och
offergåvor.

9 Förbannelse har drabbat er, ty ni
och hela folket stjäl ifrån mig.

10 För in allt tionde i förrådshuset,
så att det finns mat i mitt hus. Pröva
mig nu i detta, säger HERREN Sebaot,
om jag inte kommer att öppna för er
himlens fönster och låta välsignelse
strömma ut över er i rikt mått.

Malaki 3:8–10

7 Ty Herren, HERREN gör ingenting
utan att ha uppenbarat sin hemlighet
för sina tjänare profeterna.

Amos 3:7

44 Men i de kungarnas dagar skall
himmelens Gud upprätta ett rike, som
aldrig i evighet skall förstöras och vars
makt inte skall överlämnas till något
annat folk. Det skall krossa och göra
slut på alla dessa andra riken, men
själv skall det bestå för evigt.

45 Du såg ju att en sten revs loss från
berget, men inte genom männi-
skohänder, och att den krossade järnet,
kopparn, leran, silvret och guldet. Den
store Guden har nu uppenbarat för
konungen vad som skall ske i framti-
den, och drömmen är sann och uttyd-
ningen tillförlitlig.

Daniel 2:44–45

15 Herrens ord kom till mig. Han
sade:

16 Du människobarn, tag en trästav
och skriv på den: För Juda och Israels
barn, hans medbröder. Tag sedan en
annan trästav och skriv på den: För
Josef, en trästav för Efraim och alla av
Israels hus, hans medbröder.

17 Foga sedan ihop dem med
varandra till en enda stav, så att de
förenas till ett i din hand.

Hesekiel 37:15–17

9 Här i huset har han inte större
makt än jag, och ingenting annat än
dig har han förbehållit sig eftersom du
är hans hustru. Hur skulle jag då
kunna göra så mycket ont och synda
mot Gud?

1 Mosebok 39:9

26 Gud sade: ”Låt oss göra männi-
skor till vår avbild, till att vara lika oss.
De skall råda över fiskarna i havet och
över fåglarna under himlen, över
boskapsdjuren och över hela jorden
och över alla kräldjur som rör sig på
jorden.”

27 Och Gud skapade människan till
sin avbild, till Guds avbild skapade
han henne, till man och kvinna skapa-
de han dem.

1 Mosebok 1:26–27

22 Och Herren hade visat mig,
Abraham, intelligenserna, som voro
organiserade, innan världen var; och
bland alla dessa fanns det många av de
stora och ädla.

23 Och Gud såg dessa själar, att de
voro goda och han stod mitt ibland
dem och sade: Dessa skall jag göra till
mina regenter; ty han stod ibland dem
som voro andar, och han såg att de voro
goda, och han sade till mig: Abraham,
du är en av dem; du utvaldes innan du
föddes.

Abraham 3:22–23

18 Herren kallade sitt folk SION,
emedan de voro av ett hjärta och ett
sinne och bodde i rättfärdighet; och
det fanns inga fattiga ibland dem.

Moses 7:18

39 Ty se, mitt verk och min härlighet
är att åvägabringa odödlighet och evigt
liv för människan.

Moses 1:39

8 Låt inte denna lagbok vara skild
från din mun. Tänk på den både dag
och natt, så att du håller fast vid och
följer allt som är skrivet i den. Då skall
du lyckas i det du företar dig, och då
skall du ha framgång.

Josua 1:8

3 Du skall inte ingå släktskap med
dem. Dina döttrar skall du inte ge åt
deras söner och inte ta deras döttrar åt
dina söner.

4 Ty de kommer då att leda dina
söner bort från mig till att tjäna andra
gudar, och HERRENS vrede skall då upp-
tändas mot er och han skall snabbt för-
göra dig.

5 Mosebok 7:3–4

18 Du skall inte hämnas och inte
hysa agg mot någon av ditt folk, utan
du skall älska din nästa som dig själv.
Jag är HERREN.

3 Mosebok 19:18

11 Och HERREN talade med Mose
ansikte mot ansikte, som när en man
talar med en annan. Sedan vände Mose
tillbaka till lägret. Men hans tjänare
Josua, Nuns son, som var en ung man,
lämnade inte tältet.

2 Mosebok 33:11

3 Du skall inte ha andra gudar vid
sidan av mig.

4 Du skall inte göra dig någon bild-
stod eller någon avbild av det som är
uppe i himlen eller nere på jorden eller
av det som är i vattnet under jorden.

7 Du skall inte missbruka HERRENS,
din Guds, namn, ty HERREN skall inte
låta den bli ostraffad som missbrukar
hans namn.

8 Tänk på sabbatsdagen så att du
helgar den.

12 Hedra din far och din mor, så att
du får leva länge i det land som
HERREN, din Gud, ger dig.

13 Du skall inte mörda.
14 Du skall inte begå äktenskaps-

brott.
15 Du skall inte stjäla.
16 Du skall inte bära falskt vittnes-

börd mot din nästa.
17 Du skall inte ha begär.

2 Mosebok 20:3–17

5 Förtrösta på HERREN av hela ditt
hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd.

6 Räkna med honom på alla dina
vägar, så skall han göra dina stigar
jämna. 

Ordspråksboken 3:5–6

3 Vem får gå upp på HERRENS berg?
Vem får träda in i hans helgedom?

4 Den som har oskyldiga händer och
rent hjärta, den som inte vänder sin
själ till lögn och inte svär falskt.

Psaltaren 24:3–4

25 Men jag vet att min återlösare
lever, och som den siste skall han träda
fram över stoftet.

26 När sedan denna min sargade
hud är borta, skall jag i mitt kött skåda
Gud.

Job 19:25–26

7 Men Herren sade till Samuel: Se
inte på hans utseende och på hans res-
liga gestalt, ty jag har förkastat honom.
Ty det går inte efter vad en människa
ser. En människa ser det som är för
ögonen, men HERREN ser till hjärtat.

1 Samuel 16:7

15 Men om ni inte vill tjäna HERREN,
så välj i dag vem ni vill tjäna, antingen
de gudar som era fäder tjänade, när de
bodde på andra sidan floden, eller de
gudar som dyrkas av amoreerna, i vil-
kas land ni själva bor. Men jag och mitt
hus, vi vill tjäna HERREN.

Josua 24:15

16 Se, jag skall sända bud efter
många fiskare, säger Herren, och de
skall fiska upp dem. Sedan skall jag
sända bud efter många jägare, och de
skall fånga dem på alla berg och alla
höjder och i alla bergsskrevor.

Jeremia 16:16

8 Mina tankar är inte era tankar, och
era vägar är inte mina vägar, säger
HERREN.

9 Nej, så mycket som himlen är
högre än jorden, så mycket är mina
vägar högre än era vägar och mina
tankar högre än era tankar.

Jesaja 55:8–9

3 Han var föraktad och övergiven
av människor, en smärtornas man och
förtrogen med lidande, lik en som man
skyler ansiktet för, så föraktad att vi
räknade honom för intet.

4 Men det var våra sjukdomar han
bar, våra smärtor tog han på sig, medan
vi höll honom för att vara hemsökt,
slagen av Gud och pinad.

5 Han var genomborrad för våra
överträdelsers skull, slagen för våra
missgärningars skull. Straffet var lagt
på honom för att vi skulle få frid, och
genom hans sår är vi helade.

Jesaja 53:3–5

13 Herren har sagt: Eftersom detta
folk nalkas mig med sin mun och ärar
mig med sina läppar men låter sitt hjär-
ta vara långt ifrån mig, är fruktan för
mig bara ett inlärt människobud.

14 Se, därför skall jag ännu en gång
göra underbara ting med detta folk, ja,
underbara och förunderliga. De visas
vishet skall förgå, de förståndigas för-
stånd skall förmörkas.

Jesaja 29:13–14

18 Kom, låt oss gå till rätta med
varandra, säger HERREN. Om era synder
än är blodröda, skall de bli snövita, om
de än är röda som scharlakan, skall de
bli vita som ull.

Jesaja 1:18

5 Se, jag skall sända till er profeten
Elia, innan Herrens dag kommer, den
stora och fruktansvärda.

6 Han skall vända fädernas hjärtan
till barnen och barnens hjärtan till
deras fäder, så att jag inte kommer och
slår landet med tillspillogivning.

Malaki 4:5–6

8 Får en människa stjäla från Gud?
Ändå stjäl ni från mig. Ni säger: ”Vad
har vi stulit från dig?” Tionde och
offergåvor.

9 Förbannelse har drabbat er, ty ni
och hela folket stjäl ifrån mig.

10 För in allt tionde i förrådshuset,
så att det finns mat i mitt hus. Pröva
mig nu i detta, säger HERREN Sebaot,
om jag inte kommer att öppna för er
himlens fönster och låta välsignelse
strömma ut över er i rikt mått.

Malaki 3:8–10

7 Ty Herren, HERREN gör ingenting
utan att ha uppenbarat sin hemlighet
för sina tjänare profeterna.

Amos 3:7

44 Men i de kungarnas dagar skall
himmelens Gud upprätta ett rike, som
aldrig i evighet skall förstöras och vars
makt inte skall överlämnas till något
annat folk. Det skall krossa och göra
slut på alla dessa andra riken, men
själv skall det bestå för evigt.

45 Du såg ju att en sten revs loss från
berget, men inte genom männi-
skohänder, och att den krossade järnet,
kopparn, leran, silvret och guldet. Den
store Guden har nu uppenbarat för
konungen vad som skall ske i framti-
den, och drömmen är sann och uttyd-
ningen tillförlitlig.

Daniel 2:44–45

15 Herrens ord kom till mig. Han
sade:

16 Du människobarn, tag en trästav
och skriv på den: För Juda och Israels
barn, hans medbröder. Tag sedan en
annan trästav och skriv på den: För
Josef, en trästav för Efraim och alla av
Israels hus, hans medbröder.

17 Foga sedan ihop dem med
varandra till en enda stav, så att de
förenas till ett i din hand.

Hesekiel 37:15–17

9 Här i huset har han inte större
makt än jag, och ingenting annat än
dig har han förbehållit sig eftersom du
är hans hustru. Hur skulle jag då
kunna göra så mycket ont och synda
mot Gud?

1 Mosebok 39:9

26 Gud sade: ”Låt oss göra männi-
skor till vår avbild, till att vara lika oss.
De skall råda över fiskarna i havet och
över fåglarna under himlen, över
boskapsdjuren och över hela jorden
och över alla kräldjur som rör sig på
jorden.”

27 Och Gud skapade människan till
sin avbild, till Guds avbild skapade
han henne, till man och kvinna skapa-
de han dem.

1 Mosebok 1:26–27

22 Och Herren hade visat mig,
Abraham, intelligenserna, som voro
organiserade, innan världen var; och
bland alla dessa fanns det många av de
stora och ädla.

23 Och Gud såg dessa själar, att de
voro goda och han stod mitt ibland
dem och sade: Dessa skall jag göra till
mina regenter; ty han stod ibland dem
som voro andar, och han såg att de voro
goda, och han sade till mig: Abraham,
du är en av dem; du utvaldes innan du
föddes.

Abraham 3:22–23

18 Herren kallade sitt folk SION,
emedan de voro av ett hjärta och ett
sinne och bodde i rättfärdighet; och
det fanns inga fattiga ibland dem.

Moses 7:18

39 Ty se, mitt verk och min härlighet
är att åvägabringa odödlighet och evigt
liv för människan.

Moses 1:39

8 Låt inte denna lagbok vara skild
från din mun. Tänk på den både dag
och natt, så att du håller fast vid och
följer allt som är skrivet i den. Då skall
du lyckas i det du företar dig, och då
skall du ha framgång.

Josua 1:8

3 Du skall inte ingå släktskap med
dem. Dina döttrar skall du inte ge åt
deras söner och inte ta deras döttrar åt
dina söner.

4 Ty de kommer då att leda dina
söner bort från mig till att tjäna andra
gudar, och HERRENS vrede skall då upp-
tändas mot er och han skall snabbt för-
göra dig.

5 Mosebok 7:3–4

18 Du skall inte hämnas och inte
hysa agg mot någon av ditt folk, utan
du skall älska din nästa som dig själv.
Jag är HERREN.

3 Mosebok 19:18

11 Och HERREN talade med Mose
ansikte mot ansikte, som när en man
talar med en annan. Sedan vände Mose
tillbaka till lägret. Men hans tjänare
Josua, Nuns son, som var en ung man,
lämnade inte tältet.

2 Mosebok 33:11

3 Du skall inte ha andra gudar vid
sidan av mig.

4 Du skall inte göra dig någon bild-
stod eller någon avbild av det som är
uppe i himlen eller nere på jorden eller
av det som är i vattnet under jorden.

7 Du skall inte missbruka HERRENS,
din Guds, namn, ty HERREN skall inte
låta den bli ostraffad som missbrukar
hans namn.

8 Tänk på sabbatsdagen så att du
helgar den.

12 Hedra din far och din mor, så att
du får leva länge i det land som
HERREN, din Gud, ger dig.

13 Du skall inte mörda.
14 Du skall inte begå äktenskaps-

brott.
15 Du skall inte stjäla.
16 Du skall inte bära falskt vittnes-

börd mot din nästa.
17 Du skall inte ha begär.

2 Mosebok 20:3–17

5 Förtrösta på HERREN av hela ditt
hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd.

6 Räkna med honom på alla dina
vägar, så skall han göra dina stigar
jämna. 
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3 Vem får gå upp på HERRENS berg?
Vem får träda in i hans helgedom?

4 Den som har oskyldiga händer och
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Psaltaren 24:3–4

25 Men jag vet att min återlösare
lever, och som den siste skall han träda
fram över stoftet.
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gudar, och HERRENS vrede skall då upp-
tändas mot er och han skall snabbt för-
göra dig.

5 Mosebok 7:3–4

18 Du skall inte hämnas och inte
hysa agg mot någon av ditt folk, utan
du skall älska din nästa som dig själv.
Jag är HERREN.

3 Mosebok 19:18

11 Och HERREN talade med Mose
ansikte mot ansikte, som när en man
talar med en annan. Sedan vände Mose
tillbaka till lägret. Men hans tjänare
Josua, Nuns son, som var en ung man,
lämnade inte tältet.

2 Mosebok 33:11

3 Du skall inte ha andra gudar vid
sidan av mig.

4 Du skall inte göra dig någon bild-
stod eller någon avbild av det som är
uppe i himlen eller nere på jorden eller
av det som är i vattnet under jorden.

7 Du skall inte missbruka HERRENS,
din Guds, namn, ty HERREN skall inte
låta den bli ostraffad som missbrukar
hans namn.

8 Tänk på sabbatsdagen så att du
helgar den.

12 Hedra din far och din mor, så att
du får leva länge i det land som
HERREN, din Gud, ger dig.

13 Du skall inte mörda.
14 Du skall inte begå äktenskaps-

brott.
15 Du skall inte stjäla.
16 Du skall inte bära falskt vittnes-

börd mot din nästa.
17 Du skall inte ha begär.

2 Mosebok 20:3–17

5 Förtrösta på HERREN av hela ditt
hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd.

6 Räkna med honom på alla dina
vägar, så skall han göra dina stigar
jämna. 

Ordspråksboken 3:5–6

3 Vem får gå upp på HERRENS berg?
Vem får träda in i hans helgedom?

4 Den som har oskyldiga händer och
rent hjärta, den som inte vänder sin
själ till lögn och inte svär falskt.

Psaltaren 24:3–4

25 Men jag vet att min återlösare
lever, och som den siste skall han träda
fram över stoftet.

26 När sedan denna min sargade
hud är borta, skall jag i mitt kött skåda
Gud.

Job 19:25–26

7 Men Herren sade till Samuel: Se
inte på hans utseende och på hans res-
liga gestalt, ty jag har förkastat honom.
Ty det går inte efter vad en människa
ser. En människa ser det som är för
ögonen, men HERREN ser till hjärtat.

1 Samuel 16:7

15 Men om ni inte vill tjäna HERREN,
så välj i dag vem ni vill tjäna, antingen
de gudar som era fäder tjänade, när de
bodde på andra sidan floden, eller de
gudar som dyrkas av amoreerna, i vil-
kas land ni själva bor. Men jag och mitt
hus, vi vill tjäna HERREN.

Josua 24:15

16 Se, jag skall sända bud efter
många fiskare, säger Herren, och de
skall fiska upp dem. Sedan skall jag
sända bud efter många jägare, och de
skall fånga dem på alla berg och alla
höjder och i alla bergsskrevor.

Jeremia 16:16

8 Mina tankar är inte era tankar, och
era vägar är inte mina vägar, säger
HERREN.

9 Nej, så mycket som himlen är
högre än jorden, så mycket är mina
vägar högre än era vägar och mina
tankar högre än era tankar.

Jesaja 55:8–9

3 Han var föraktad och övergiven
av människor, en smärtornas man och
förtrogen med lidande, lik en som man
skyler ansiktet för, så föraktad att vi
räknade honom för intet.

4 Men det var våra sjukdomar han
bar, våra smärtor tog han på sig, medan
vi höll honom för att vara hemsökt,
slagen av Gud och pinad.

5 Han var genomborrad för våra
överträdelsers skull, slagen för våra
missgärningars skull. Straffet var lagt
på honom för att vi skulle få frid, och
genom hans sår är vi helade.

Jesaja 53:3–5

13 Herren har sagt: Eftersom detta
folk nalkas mig med sin mun och ärar
mig med sina läppar men låter sitt hjär-
ta vara långt ifrån mig, är fruktan för
mig bara ett inlärt människobud.

14 Se, därför skall jag ännu en gång
göra underbara ting med detta folk, ja,
underbara och förunderliga. De visas
vishet skall förgå, de förståndigas för-
stånd skall förmörkas.

Jesaja 29:13–14

18 Kom, låt oss gå till rätta med
varandra, säger HERREN. Om era synder
än är blodröda, skall de bli snövita, om
de än är röda som scharlakan, skall de
bli vita som ull.

Jesaja 1:18

5 Se, jag skall sända till er profeten
Elia, innan Herrens dag kommer, den
stora och fruktansvärda.

6 Han skall vända fädernas hjärtan
till barnen och barnens hjärtan till
deras fäder, så att jag inte kommer och
slår landet med tillspillogivning.

Malaki 4:5–6

8 Får en människa stjäla från Gud?
Ändå stjäl ni från mig. Ni säger: ”Vad
har vi stulit från dig?” Tionde och
offergåvor.

9 Förbannelse har drabbat er, ty ni
och hela folket stjäl ifrån mig.

10 För in allt tionde i förrådshuset,
så att det finns mat i mitt hus. Pröva
mig nu i detta, säger HERREN Sebaot,
om jag inte kommer att öppna för er
himlens fönster och låta välsignelse
strömma ut över er i rikt mått.

Malaki 3:8–10

7 Ty Herren, HERREN gör ingenting
utan att ha uppenbarat sin hemlighet
för sina tjänare profeterna.

Amos 3:7

44 Men i de kungarnas dagar skall
himmelens Gud upprätta ett rike, som
aldrig i evighet skall förstöras och vars
makt inte skall överlämnas till något
annat folk. Det skall krossa och göra
slut på alla dessa andra riken, men
själv skall det bestå för evigt.

45 Du såg ju att en sten revs loss från
berget, men inte genom männi-
skohänder, och att den krossade järnet,
kopparn, leran, silvret och guldet. Den
store Guden har nu uppenbarat för
konungen vad som skall ske i framti-
den, och drömmen är sann och uttyd-
ningen tillförlitlig.

Daniel 2:44–45

15 Herrens ord kom till mig. Han
sade:

16 Du människobarn, tag en trästav
och skriv på den: För Juda och Israels
barn, hans medbröder. Tag sedan en
annan trästav och skriv på den: För
Josef, en trästav för Efraim och alla av
Israels hus, hans medbröder.

17 Foga sedan ihop dem med
varandra till en enda stav, så att de
förenas till ett i din hand.

Hesekiel 37:15–17

9 Här i huset har han inte större
makt än jag, och ingenting annat än
dig har han förbehållit sig eftersom du
är hans hustru. Hur skulle jag då
kunna göra så mycket ont och synda
mot Gud?

1 Mosebok 39:9

26 Gud sade: ”Låt oss göra männi-
skor till vår avbild, till att vara lika oss.
De skall råda över fiskarna i havet och
över fåglarna under himlen, över
boskapsdjuren och över hela jorden
och över alla kräldjur som rör sig på
jorden.”

27 Och Gud skapade människan till
sin avbild, till Guds avbild skapade
han henne, till man och kvinna skapa-
de han dem.

1 Mosebok 1:26–27

22 Och Herren hade visat mig,
Abraham, intelligenserna, som voro
organiserade, innan världen var; och
bland alla dessa fanns det många av de
stora och ädla.

23 Och Gud såg dessa själar, att de
voro goda och han stod mitt ibland
dem och sade: Dessa skall jag göra till
mina regenter; ty han stod ibland dem
som voro andar, och han såg att de voro
goda, och han sade till mig: Abraham,
du är en av dem; du utvaldes innan du
föddes.

Abraham 3:22–23

18 Herren kallade sitt folk SION,
emedan de voro av ett hjärta och ett
sinne och bodde i rättfärdighet; och
det fanns inga fattiga ibland dem.
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39 Ty se, mitt verk och min härlighet
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barn, hans medbröder. Tag sedan en
annan trästav och skriv på den: För
Josef, en trästav för Efraim och alla av
Israels hus, hans medbröder.

17 Foga sedan ihop dem med
varandra till en enda stav, så att de
förenas till ett i din hand.

Hesekiel 37:15–17

9 Här i huset har han inte större
makt än jag, och ingenting annat än
dig har han förbehållit sig eftersom du
är hans hustru. Hur skulle jag då
kunna göra så mycket ont och synda
mot Gud?

1 Mosebok 39:9

26 Gud sade: ”Låt oss göra männi-
skor till vår avbild, till att vara lika oss.
De skall råda över fiskarna i havet och
över fåglarna under himlen, över
boskapsdjuren och över hela jorden
och över alla kräldjur som rör sig på
jorden.”

27 Och Gud skapade människan till
sin avbild, till Guds avbild skapade
han henne, till man och kvinna skapa-
de han dem.

1 Mosebok 1:26–27

22 Och Herren hade visat mig,
Abraham, intelligenserna, som voro
organiserade, innan världen var; och
bland alla dessa fanns det många av de
stora och ädla.

23 Och Gud såg dessa själar, att de
voro goda och han stod mitt ibland
dem och sade: Dessa skall jag göra till
mina regenter; ty han stod ibland dem
som voro andar, och han såg att de voro
goda, och han sade till mig: Abraham,
du är en av dem; du utvaldes innan du
föddes.

Abraham 3:22–23

18 Herren kallade sitt folk SION,
emedan de voro av ett hjärta och ett
sinne och bodde i rättfärdighet; och
det fanns inga fattiga ibland dem.

Moses 7:18

39 Ty se, mitt verk och min härlighet
är att åvägabringa odödlighet och evigt
liv för människan.

Moses 1:39

8 Låt inte denna lagbok vara skild
från din mun. Tänk på den både dag
och natt, så att du håller fast vid och
följer allt som är skrivet i den. Då skall
du lyckas i det du företar dig, och då
skall du ha framgång.

Josua 1:8

3 Du skall inte ingå släktskap med
dem. Dina döttrar skall du inte ge åt
deras söner och inte ta deras döttrar åt
dina söner.

4 Ty de kommer då att leda dina
söner bort från mig till att tjäna andra
gudar, och HERRENS vrede skall då upp-
tändas mot er och han skall snabbt för-
göra dig.

5 Mosebok 7:3–4

18 Du skall inte hämnas och inte
hysa agg mot någon av ditt folk, utan
du skall älska din nästa som dig själv.
Jag är HERREN.

3 Mosebok 19:18

11 Och HERREN talade med Mose
ansikte mot ansikte, som när en man
talar med en annan. Sedan vände Mose
tillbaka till lägret. Men hans tjänare
Josua, Nuns son, som var en ung man,
lämnade inte tältet.

2 Mosebok 33:11

3 Du skall inte ha andra gudar vid
sidan av mig.

4 Du skall inte göra dig någon bild-
stod eller någon avbild av det som är
uppe i himlen eller nere på jorden eller
av det som är i vattnet under jorden.

7 Du skall inte missbruka HERRENS,
din Guds, namn, ty HERREN skall inte
låta den bli ostraffad som missbrukar
hans namn.

8 Tänk på sabbatsdagen så att du
helgar den.

12 Hedra din far och din mor, så att
du får leva länge i det land som
HERREN, din Gud, ger dig.

13 Du skall inte mörda.
14 Du skall inte begå äktenskaps-

brott.
15 Du skall inte stjäla.
16 Du skall inte bära falskt vittnes-

börd mot din nästa.
17 Du skall inte ha begär.

2 Mosebok 20:3–17

5 Förtrösta på HERREN av hela ditt
hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd.

6 Räkna med honom på alla dina
vägar, så skall han göra dina stigar
jämna. 

Ordspråksboken 3:5–6

3 Vem får gå upp på HERRENS berg?
Vem får träda in i hans helgedom?

4 Den som har oskyldiga händer och
rent hjärta, den som inte vänder sin
själ till lögn och inte svär falskt.

Psaltaren 24:3–4

25 Men jag vet att min återlösare
lever, och som den siste skall han träda
fram över stoftet.

26 När sedan denna min sargade
hud är borta, skall jag i mitt kött skåda
Gud.

Job 19:25–26

7 Men Herren sade till Samuel: Se
inte på hans utseende och på hans res-
liga gestalt, ty jag har förkastat honom.
Ty det går inte efter vad en människa
ser. En människa ser det som är för
ögonen, men HERREN ser till hjärtat.

1 Samuel 16:7

15 Men om ni inte vill tjäna HERREN,
så välj i dag vem ni vill tjäna, antingen
de gudar som era fäder tjänade, när de
bodde på andra sidan floden, eller de
gudar som dyrkas av amoreerna, i vil-
kas land ni själva bor. Men jag och mitt
hus, vi vill tjäna HERREN.

Josua 24:15

16 Se, jag skall sända bud efter
många fiskare, säger Herren, och de
skall fiska upp dem. Sedan skall jag
sända bud efter många jägare, och de
skall fånga dem på alla berg och alla
höjder och i alla bergsskrevor.

Jeremia 16:16

8 Mina tankar är inte era tankar, och
era vägar är inte mina vägar, säger
HERREN.

9 Nej, så mycket som himlen är
högre än jorden, så mycket är mina
vägar högre än era vägar och mina
tankar högre än era tankar.

Jesaja 55:8–9

3 Han var föraktad och övergiven
av människor, en smärtornas man och
förtrogen med lidande, lik en som man
skyler ansiktet för, så föraktad att vi
räknade honom för intet.

4 Men det var våra sjukdomar han
bar, våra smärtor tog han på sig, medan
vi höll honom för att vara hemsökt,
slagen av Gud och pinad.

5 Han var genomborrad för våra
överträdelsers skull, slagen för våra
missgärningars skull. Straffet var lagt
på honom för att vi skulle få frid, och
genom hans sår är vi helade.

Jesaja 53:3–5

13 Herren har sagt: Eftersom detta
folk nalkas mig med sin mun och ärar
mig med sina läppar men låter sitt hjär-
ta vara långt ifrån mig, är fruktan för
mig bara ett inlärt människobud.

14 Se, därför skall jag ännu en gång
göra underbara ting med detta folk, ja,
underbara och förunderliga. De visas
vishet skall förgå, de förståndigas för-
stånd skall förmörkas.

Jesaja 29:13–14

18 Kom, låt oss gå till rätta med
varandra, säger HERREN. Om era synder
än är blodröda, skall de bli snövita, om
de än är röda som scharlakan, skall de
bli vita som ull.

Jesaja 1:18

5 Se, jag skall sända till er profeten
Elia, innan Herrens dag kommer, den
stora och fruktansvärda.

6 Han skall vända fädernas hjärtan
till barnen och barnens hjärtan till
deras fäder, så att jag inte kommer och
slår landet med tillspillogivning.

Malaki 4:5–6

8 Får en människa stjäla från Gud?
Ändå stjäl ni från mig. Ni säger: ”Vad
har vi stulit från dig?” Tionde och
offergåvor.

9 Förbannelse har drabbat er, ty ni
och hela folket stjäl ifrån mig.

10 För in allt tionde i förrådshuset,
så att det finns mat i mitt hus. Pröva
mig nu i detta, säger HERREN Sebaot,
om jag inte kommer att öppna för er
himlens fönster och låta välsignelse
strömma ut över er i rikt mått.

Malaki 3:8–10

7 Ty Herren, HERREN gör ingenting
utan att ha uppenbarat sin hemlighet
för sina tjänare profeterna.

Amos 3:7

44 Men i de kungarnas dagar skall
himmelens Gud upprätta ett rike, som
aldrig i evighet skall förstöras och vars
makt inte skall överlämnas till något
annat folk. Det skall krossa och göra
slut på alla dessa andra riken, men
själv skall det bestå för evigt.

45 Du såg ju att en sten revs loss från
berget, men inte genom männi-
skohänder, och att den krossade järnet,
kopparn, leran, silvret och guldet. Den
store Guden har nu uppenbarat för
konungen vad som skall ske i framti-
den, och drömmen är sann och uttyd-
ningen tillförlitlig.

Daniel 2:44–45

15 Herrens ord kom till mig. Han
sade:

16 Du människobarn, tag en trästav
och skriv på den: För Juda och Israels
barn, hans medbröder. Tag sedan en
annan trästav och skriv på den: För
Josef, en trästav för Efraim och alla av
Israels hus, hans medbröder.

17 Foga sedan ihop dem med
varandra till en enda stav, så att de
förenas till ett i din hand.

Hesekiel 37:15–17
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Jeremia 1:4–5
Jeremia förutordinerades före sin 
födelse.

Bakgrund
När Herren kallade Jeremia att pro-
fetera för Juda folk, uppenbarade han 
att Jeremia hade ordinerats till profet 
redan innan han föddes.

Lära eller princip
Gud kände oss innan vi föddes, och 
förutordinerade oss till uppgifter här 
på jorden.

Tillämpning
Läs noggrant igenom din patriarkal-
iska välsignelse för att få insikter om 
dina ändamål på jorden. Förbered dig 
att få din patriarkaliska välsignelse, 
om du ännu inte fått den.

Hesekiel 37:15–17
Bibeln och Mormons bok fogas 
samman.

Bakgrund
Hesekiel profeterade att Bibeln och 
Mormons bok, som en del av Israels 
insamling i de sista dagarna, skulle 
fogas samman.

Lära eller princip
Bibeln och Mormons bok har förenats 
för att vittna om Jesus Kristus i vår tid.

Tillämpning
Leta efter sanningar, när du studerar 
skrifterna, som återfinns i både Bibeln 
och Mormons bok.

Amos 3:7.
Gud uppenbarar sin hemlighet för sina 
profeter

Bakgrund
När profeten Amos varnade för Her-
rens kommande domar, vittnade han 
om att Gud uppenbarar kunskap för 
sina profeter.

Lära eller princip
Gud uppenbarar sin vilja genom 
profeter.

Tillämpning
Hur har du fått insikt om att Gud talar 
genom profeter idag? Vad råder de 
nuvarande profeterna dig att göra?

Malaki 4:5–6
Elia ska vända fädernas och barnens 
hjärtan till varandra.

Bakgrund
Malaki profeterade att profeten Elia, 
innan Jesu Kristi andra ankomst, skulle 
återställa myndigheten att utföra 
förrättningsarbete för de döda. 

Lära eller princip
Eftersom Elia kom och återställde präs-
tadömsnycklar, kan vi utföra förrätt-
ningsarbete för våra döda släktingar.

Tillämpning
Lär dig hur man använder de 
släktforskningsverktyg som kyrkan 
tillhandahåller. Förbered åtminstone 
ett namn på en av dina förfäder för 
tempelförrättningar.

Malaki 3:8–10
Tiondebetalning medför välsignelser.

Bakgrund
Genom profeten Malaki lärde Herren 
det vilsegångna Israel att de skulle 
återvända till honom genom att efter-
leva tiondelagen.

Lära eller princip
Om vi betalar tionde och ger offer-
gåvor kommer Gud att öppna himlens 
fönster och låta välsignelser strömma 
ut över oss.

Tillämpning
Vilka välsignelser har du fått som en 
följd av att du lytt tiondelagen?
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31 31 31 31 31 31 31

9 Här i huset har han inte större
makt än jag, och ingenting annat än
dig har han förbehållit sig eftersom du
är hans hustru. Hur skulle jag då
kunna göra så mycket ont och synda
mot Gud?

1 Mosebok 39:9

26 Gud sade: ”Låt oss göra männi-
skor till vår avbild, till att vara lika oss.
De skall råda över fiskarna i havet och
över fåglarna under himlen, över
boskapsdjuren och över hela jorden
och över alla kräldjur som rör sig på
jorden.”

27 Och Gud skapade människan till
sin avbild, till Guds avbild skapade
han henne, till man och kvinna skapa-
de han dem.

1 Mosebok 1:26–27

22 Och Herren hade visat mig,
Abraham, intelligenserna, som voro
organiserade, innan världen var; och
bland alla dessa fanns det många av de
stora och ädla.

23 Och Gud såg dessa själar, att de
voro goda och han stod mitt ibland
dem och sade: Dessa skall jag göra till
mina regenter; ty han stod ibland dem
som voro andar, och han såg att de voro
goda, och han sade till mig: Abraham,
du är en av dem; du utvaldes innan du
föddes.

Abraham 3:22–23

18 Herren kallade sitt folk SION,
emedan de voro av ett hjärta och ett
sinne och bodde i rättfärdighet; och
det fanns inga fattiga ibland dem.

Moses 7:18

39 Ty se, mitt verk och min härlighet
är att åvägabringa odödlighet och evigt
liv för människan.

Moses 1:39

8 Låt inte denna lagbok vara skild
från din mun. Tänk på den både dag
och natt, så att du håller fast vid och
följer allt som är skrivet i den. Då skall
du lyckas i det du företar dig, och då
skall du ha framgång.

Josua 1:8

3 Du skall inte ingå släktskap med
dem. Dina döttrar skall du inte ge åt
deras söner och inte ta deras döttrar åt
dina söner.

4 Ty de kommer då att leda dina
söner bort från mig till att tjäna andra
gudar, och HERRENS vrede skall då upp-
tändas mot er och han skall snabbt för-
göra dig.

5 Mosebok 7:3–4

18 Du skall inte hämnas och inte
hysa agg mot någon av ditt folk, utan
du skall älska din nästa som dig själv.
Jag är HERREN.

3 Mosebok 19:18

11 Och HERREN talade med Mose
ansikte mot ansikte, som när en man
talar med en annan. Sedan vände Mose
tillbaka till lägret. Men hans tjänare
Josua, Nuns son, som var en ung man,
lämnade inte tältet.

2 Mosebok 33:11

3 Du skall inte ha andra gudar vid
sidan av mig.

4 Du skall inte göra dig någon bild-
stod eller någon avbild av det som är
uppe i himlen eller nere på jorden eller
av det som är i vattnet under jorden.

7 Du skall inte missbruka HERRENS,
din Guds, namn, ty HERREN skall inte
låta den bli ostraffad som missbrukar
hans namn.

8 Tänk på sabbatsdagen så att du
helgar den.

12 Hedra din far och din mor, så att
du får leva länge i det land som
HERREN, din Gud, ger dig.

13 Du skall inte mörda.
14 Du skall inte begå äktenskaps-

brott.
15 Du skall inte stjäla.
16 Du skall inte bära falskt vittnes-

börd mot din nästa.
17 Du skall inte ha begär.

2 Mosebok 20:3–17

5 Förtrösta på HERREN av hela ditt
hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd.

6 Räkna med honom på alla dina
vägar, så skall han göra dina stigar
jämna. 

Ordspråksboken 3:5–6

3 Vem får gå upp på HERRENS berg?
Vem får träda in i hans helgedom?

4 Den som har oskyldiga händer och
rent hjärta, den som inte vänder sin
själ till lögn och inte svär falskt.

Psaltaren 24:3–4

25 Men jag vet att min återlösare
lever, och som den siste skall han träda
fram över stoftet.

26 När sedan denna min sargade
hud är borta, skall jag i mitt kött skåda
Gud.

Job 19:25–26

7 Men Herren sade till Samuel: Se
inte på hans utseende och på hans res-
liga gestalt, ty jag har förkastat honom.
Ty det går inte efter vad en människa
ser. En människa ser det som är för
ögonen, men HERREN ser till hjärtat.

1 Samuel 16:7

15 Men om ni inte vill tjäna HERREN,
så välj i dag vem ni vill tjäna, antingen
de gudar som era fäder tjänade, när de
bodde på andra sidan floden, eller de
gudar som dyrkas av amoreerna, i vil-
kas land ni själva bor. Men jag och mitt
hus, vi vill tjäna HERREN.

Josua 24:15

16 Se, jag skall sända bud efter
många fiskare, säger Herren, och de
skall fiska upp dem. Sedan skall jag
sända bud efter många jägare, och de
skall fånga dem på alla berg och alla
höjder och i alla bergsskrevor.

Jeremia 16:16

8 Mina tankar är inte era tankar, och
era vägar är inte mina vägar, säger
HERREN.

9 Nej, så mycket som himlen är
högre än jorden, så mycket är mina
vägar högre än era vägar och mina
tankar högre än era tankar.

Jesaja 55:8–9

3 Han var föraktad och övergiven
av människor, en smärtornas man och
förtrogen med lidande, lik en som man
skyler ansiktet för, så föraktad att vi
räknade honom för intet.

4 Men det var våra sjukdomar han
bar, våra smärtor tog han på sig, medan
vi höll honom för att vara hemsökt,
slagen av Gud och pinad.

5 Han var genomborrad för våra
överträdelsers skull, slagen för våra
missgärningars skull. Straffet var lagt
på honom för att vi skulle få frid, och
genom hans sår är vi helade.

Jesaja 53:3–5

13 Herren har sagt: Eftersom detta
folk nalkas mig med sin mun och ärar
mig med sina läppar men låter sitt hjär-
ta vara långt ifrån mig, är fruktan för
mig bara ett inlärt människobud.

14 Se, därför skall jag ännu en gång
göra underbara ting med detta folk, ja,
underbara och förunderliga. De visas
vishet skall förgå, de förståndigas för-
stånd skall förmörkas.

Jesaja 29:13–14

18 Kom, låt oss gå till rätta med
varandra, säger HERREN. Om era synder
än är blodröda, skall de bli snövita, om
de än är röda som scharlakan, skall de
bli vita som ull.

Jesaja 1:18

5 Se, jag skall sända till er profeten
Elia, innan Herrens dag kommer, den
stora och fruktansvärda.

6 Han skall vända fädernas hjärtan
till barnen och barnens hjärtan till
deras fäder, så att jag inte kommer och
slår landet med tillspillogivning.

Malaki 4:5–6

8 Får en människa stjäla från Gud?
Ändå stjäl ni från mig. Ni säger: ”Vad
har vi stulit från dig?” Tionde och
offergåvor.

9 Förbannelse har drabbat er, ty ni
och hela folket stjäl ifrån mig.

10 För in allt tionde i förrådshuset,
så att det finns mat i mitt hus. Pröva
mig nu i detta, säger HERREN Sebaot,
om jag inte kommer att öppna för er
himlens fönster och låta välsignelse
strömma ut över er i rikt mått.

Malaki 3:8–10

7 Ty Herren, HERREN gör ingenting
utan att ha uppenbarat sin hemlighet
för sina tjänare profeterna.

Amos 3:7

44 Men i de kungarnas dagar skall
himmelens Gud upprätta ett rike, som
aldrig i evighet skall förstöras och vars
makt inte skall överlämnas till något
annat folk. Det skall krossa och göra
slut på alla dessa andra riken, men
själv skall det bestå för evigt.

45 Du såg ju att en sten revs loss från
berget, men inte genom männi-
skohänder, och att den krossade järnet,
kopparn, leran, silvret och guldet. Den
store Guden har nu uppenbarat för
konungen vad som skall ske i framti-
den, och drömmen är sann och uttyd-
ningen tillförlitlig.

Daniel 2:44–45

15 Herrens ord kom till mig. Han
sade:

16 Du människobarn, tag en trästav
och skriv på den: För Juda och Israels
barn, hans medbröder. Tag sedan en
annan trästav och skriv på den: För
Josef, en trästav för Efraim och alla av
Israels hus, hans medbröder.

17 Foga sedan ihop dem med
varandra till en enda stav, så att de
förenas till ett i din hand.

Hesekiel 37:15–17

9 Här i huset har han inte större
makt än jag, och ingenting annat än
dig har han förbehållit sig eftersom du
är hans hustru. Hur skulle jag då
kunna göra så mycket ont och synda
mot Gud?

1 Mosebok 39:9

26 Gud sade: ”Låt oss göra männi-
skor till vår avbild, till att vara lika oss.
De skall råda över fiskarna i havet och
över fåglarna under himlen, över
boskapsdjuren och över hela jorden
och över alla kräldjur som rör sig på
jorden.”

27 Och Gud skapade människan till
sin avbild, till Guds avbild skapade
han henne, till man och kvinna skapa-
de han dem.

1 Mosebok 1:26–27

22 Och Herren hade visat mig,
Abraham, intelligenserna, som voro
organiserade, innan världen var; och
bland alla dessa fanns det många av de
stora och ädla.

23 Och Gud såg dessa själar, att de
voro goda och han stod mitt ibland
dem och sade: Dessa skall jag göra till
mina regenter; ty han stod ibland dem
som voro andar, och han såg att de voro
goda, och han sade till mig: Abraham,
du är en av dem; du utvaldes innan du
föddes.
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